
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/15-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-15-01 
Lipovljani,    27. veljače   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),     

 
 S A Z I V A M 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati  06. ožujka  2015. godine  
s početkom u 19 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani. 
 
Za  sjednicu predlažem slijedeći                                                      
                                                            D N E V N I   RED 
 
1.  Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od  19. prosinca 
2014. godine, 
2.  Aktualni sat, 
3. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, 
4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lipovljani, 
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Lipovljani, 
6. Ponovljeni javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova općinskog Savjeta mladih 
Općine Lipovljani, 
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom za 2014. godinu na području Općine Lipovljani, 
8. Razmatranje Pisma namjere firme NORT TEC KONZULT, Podružnica Bjelovar, 
9.Prijedlog Odluke o načinu korištenja Društvenih domova u Općini Lipovljani, Cjenik i 
kućni red, 
10.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lipovljani za 2015. godinu, 
11. Prijedlog Odluke o prijedlogu za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora LIP-KOM-
a d.o.o. Lipovljani, 
12.Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje Nadzornog odbora LIPKOM SERVISA 
d.o.o. Lipovljani.    
 
Mole se pozvani da se na sjednicu odazovu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon 
635 602. 
                                                                                  Predsjednica 
                                                                                  Anka Doležal  v.r.                                         
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 
LIPOVLJANI 
 
UVOD 
 Zakonom o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj: 174/04, 79/07,38/09, i 127/10) 
utvrđuje se sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i 
velikim nesrećama, način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i 
spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama: prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje 
sudionika zaštite i spašavanja, zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u 
aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama, način uzbunjivanja i 
obavješćivanja, provođenja mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja te nadzor nad 
provedbom ovoga Zakona. 
 
 Zaštita i spašavanje definira se kao djelatnost od posebnog interesa za Republiku 
Hrvatsku koja se ostvaruje djelovanjem operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na razini 
države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve u okviru prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i Zakonima  kojim uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode 
zaštitu i spašavanje. 
 Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja  operativnih  snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 
 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i Zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje. 
 Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj: 
174/04, 79/07, 38/09, i 127/10), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u obvezi je najmanje jednom godišnje ili pri donošenju Općinskog proračuna  u 
cjelini razmotriti stanje zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga zaštite i spašavanja, 
te donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. 
 
Stanje sustava zaštite i spašavanja 
 
 Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva analizu Procjene ugroženosti, 
stanovništva , te materijalnih i kulturnih dobara koja procjenjuje moguće oblike ugroze  i 
opasnosti te njihove moguće posljedice , na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, a 
prema elementima sadržanim u Procjeni koja je izrađena sukladno Pravilniku o metodologiji 
izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg  nastanka 
Prirodnih i civilizacijskih katastrofa (Narodne novine, broj:142/03). Procjenu je usvojilo 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani  26. svibnja 2011. godine . 
 
 Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je  da je područje Općine Lipovljani  
ugroženo: 

- poplavama ( pritoci Save koji su na području Općine Lipovljani, rijeke Ilova i Pakra i 
Subocka, 
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- potresima , seizmičnost na području Općine Lipovljani iznosi VII-VIII stupnjeva po 

MSK ljestvici, 
- požarima, nekontrolirano i nepažljivo spaljivanje otpada na otvorenim 

poljoprivrednim površinama, 
- drugim prirodnim nepogodama kao što su: suša, olujno i orkansko nevrijeme, pijavice, 

klizišta, snježne oborine, poledice , tuča. 
- Tehničko tehnološke katastrofe – izazvane nesrećama u gospodarskim objektima 

(benzinske pumpe kojih je na području Općine Lipovljani tri), 
- Područje Općine Lipovljani ugroženo je pucanjem akumulacijskih brana, 
- Epidemiološko sanitarne opasnosti, 
- Nuklearnim nesrećama ( nuklearne elektrane), 
- Istjecanje opasnih tvari u mjestima posebne ugroženosti (mogućnost zagađenja 

opasnim tvarima iz gospodarskih objekata i transportnih sredstava , vodotoka i izvora 
pitke vode. 

 
 
U cilju daljnjeg razvoja zaštite i spašavanja  temeljenog na odredbama Zakona o zaštiti i 
spašavanju članaka 28. i 29 b) stavak 1. jedinice lokalne i područne (regionalne)  samouprave 
u cilju ostvarenja potrebne razine zaštite stanovništva i materijalnih dobara i okoliša 
povjeravaju  izradu planova  zaštite i spašavanja ovlaštenim pravnim osobama za stručne 
poslove u području planiranja zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: nositelj izrade). 
 
Nositelj izrade, Trgovačko društvo sa izdanom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova  u 
području planiranja zaštite i spašavanja «NW- WIND» d.o.o. Varaždin i Općina Lipovljani 
sklopili su Ugovor o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja koji su dovršeni 
2011. godine . 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani je usvojilo Procjenu i donijelo Plan zaštite i spašavanja na 
sjednici  održanoj 26. svibnja 2011. godine. 
 
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
1. Stožer zaštite i spašavanja 
 
 
Sukladno članku 9. citiranog Zakona o zaštiti i spašavanju na prijedlog Općinskog načelnika , 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani  05. srpnja 2013. godine donijelo je Odluku o imenovanju 
stožera za zaštitu i spašavanje Općine Lipovljani. Navedeni članak 9. stavak 1. Zakona o 
zaštiti i spašavanju propisuje da operativnim snagama  zaštite i spašavanja na razini  lokalne  
samouprave  rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu stožera  zaštite i 
spašavanja. Stavak 2. istog članka propisuje da  u katastrofama i velikim nesrećama, Općinski 
načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama  zaštite i spašavanja u jedinici lokalne 
samouprave.   
Dok je Stožer zaštite i spašavanja , stručno operativno, koordinativno tijelo, u katastrofama i 
velikim nesrećama koje pruža stručnu potporu općinskom načelniku. 
Temeljem članka 11. stavak 1. citiranog Zakona o zaštiti i spašavanju i članka 10. stavak 4. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja  (Narodne novine, 
broj: 40/08, 44/08)  i članka 41. Statuta Općine Lipovljani, Općinski načelnik Općine 
Lipovljani je dana  05. veljače 2010. godine donio Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Lipovljani. 
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Eko stožer 
 
Na županijskoj razini kao važna sastavnica sustava zaštite i spašavanja  djeluje i Županijski 
Eko- stožer.  
Županijski Eko stožer  osniva Županija temeljem Plana intervencija u zaštiti okoliša, a čine ga 
predstavnici  Županijske skupštine , županijskih tijela, policije i jedinica lokalne samouprave. 
Voditelj Eko stožera je po dužnosti župan. Eko stožer zadužen je za  provođenja Plana 
intervencija u zaštiti okoliša Županije , koji je sastavni dio Programa zaštite okoliša  Županije. 
Županijski Plan izražen je na temelju operativnih planova intervencija u zaštiti okoliša 
gospodarskih subjekata koji su ih dužni izraditi temeljem državnog plana, te analizira 
opasnosti i rizike , identificira resurse, zadaće i sudionike u procesu provođenja plana, 
prilagođava i harmonizira planove niže razine i obrađuje dijelove koji njima nisu pokriveni, te 
uspostavlja procedure za djelovanje , testiranje, vježbe i informiranje javnosti o ekološkim 
nezgodama. Županijski Eko stožer ima  središnju ulogu u koordinaciji i provođenju Plana u 
slučaju događaja koji nisu obuhvaćeni operativnim planovima gospodarskih subjekata. 
Donosi Odluku o primjeni Županijskog Plana  intervencija, te u tom smislu raspolaže  
sredstvima predviđenim za ograničavanje i saniranje  štete nastale izvanrednim događajima. 
Također  u nadležnost Eko stožera spada  i organizacija zajedničkih vježbi sudionika u 
provođenju Plana intervencija. 
 
2. Službe i tijela središnjih tijela državne uprave  i DUZS 
 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje u katastrofama i velikim nesrećama  rukovodi 
operativnim snagama  i koordinira djelovanje drugih sudionika u aktivnostima zaštite i 
spašavanja. Za djelovanje u navedenim situacijama Uprava ima na raspolaganju vlastite 
službe i postrojbe , a po potrebi ima i ovlasti sukladno Planu zaštite i spašavanja za područje 
RH angažiranja i drugih snaga zaštite i spašavanja. To treba sagledati u kontekstu slijedećih 
situacija a to su: 

- kada županija, gradovi i općine zahvaćeni nesrećom ili katastrofom nisu u mogućnosti 
sami vlastitim sredstvima riješiti nastalu situaciju pa zatraže pomoć, 

- kada je katastrofa zahvatila područje ili dijelove područja dvije ili više Županija, 
- u slučaju kada događaj od trenutka nastanka ima obilježja katastrofa, 

 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje na području SMŽ ima ustrojen Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Sisak sa sjedištem u ulici I. K. Sakcinskog 26,  koji se sastoji od dva 
dijela: Odjel za preventivu, planiranje i nadzor i Županijskog centra 112 Sisak. 
 
Odjel za preventivu, planiranje i nadzor obavlja stručne poslove vezane uz popunu, pozivanje, 
planiranje, opremanje i osposobljavanje , mobilizaciju civilne zaštite i druge operativne 
poslove vezane uz ustrojavanje, pripravnost i djelovanje tijela za vođenje postrojbi i drugih 
operativnih snaga zaštite i spašavanja, provodi i  druge mjere vezane uz spremnost  za 
reagiranje na katastrofe i velike nesreće. 
 
Odjel pruža pomoć operativnim snagama zaštite i spašavanja županije, gradova i općina kao i 
pravnih osoba koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja  sukladno Županijskim ,gradskim 
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 i općinskim planovima zaštite i spašavanja i drugim sudionicima  u aktivnostima zaštite i 
spašavanja  za vrijeme katastrofe ili velike nesreće koja je zahvatila područje unutar  
      
samo jedne županije, a u slučaju potrebe  zapovjedniku Civilne zaštite RH ili glavnom 
vatrogasnom zapovjedniku  RH dostavlja zahtjev  za uključivanje u aktivnosti zaštite i 
spašavanja postrojbi oružanih snaga RH i pripadnika  redarstvenih snaga te ih izvješćuje o 
prevedenim mjerama i aktivnostima. 
 
Županijski centar 112 Sisak je jedinstveni  operativno-komunikacijski centar koji zaprima sve 
pozive vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava 
veze , na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje  sve nadležne službe i 
koordinira djelovanje po pozivu. 
 
Po dojavi građana poziv zaprima operater u centru i postupa  po standardnom operativnom 
postupku zavisno od situacije koja to nalaže. 
 
3. Vatrogastvo     
Vatrogastvo na području Općine Lipovljani je organizirano kao Vatrogasna zajednica Općine 
Lipovljani. 
Vatrogastvo uz druge službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru 
redovne djelatnosti, predstavlja okosnicu zaštite i spašavanja na području Općine i ima 
obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja . Vatrogastvo je radi svoje dobre 
organiziranosti, obučenosti i opremljenosti  glavni nositelj provedbe zaštite i spašavanja na 
području Općine Lipovljani. Na razini Županije ustrojena je Vatrogasna zajednica Sisačko 
moslavačke županije  kao krovna organizacija vatrogastva na području Županije, a županijski 
zapovjednik organizira zajedničko djelovanje vatrogasnih postrojbi gradova i općina. 
 
Vatrogasnu djelatnost na području Općine Lipovljani obavljaju Dobrovoljna vatrogasna 
društva kojih je četiri sa sjedištem u Lipovljanima,  Krivaju,  Kraljevoj Velikoj i Piljenicama.   
 
Dobrovoljno Vatrogasno društvo Lipovljani popunjeno je sa 30 vatrogasaca , a Dobrovoljno 
Vatrogasna društva Piljenice, Krivaj, Kraljeva Velika i Piljenice sa 10 vatrogasaca. 
 
Problematika kod DVD-a Piljenice, Krivaj i Kraljeva Velika je zaštitna oprema za 30 
vatrogasaca, a u DVD-u Lipovljani nedostatak skupne opreme koja se koristi u operativi. 
 
4. Civilna zaštita 
 
Općina Lipovljani je Odlukom Općinskog vijeća Općine Lipovljani osnovala Postrojbu 
civilne zaštite opće namjene za područje Općine Lipovljani sa    21 obveznikom raspoređenih 
u jednu skupinu od po tri ekipe s ukupno 18 pripadnika. Postrojba  ima zapovjednika, 
zamjenika i bolničara, a skupina ima zapovjednika skupine. 
 
Općinski načelnik Općine Lipovljani  mišljenja je da navedena postrojba civilne zaštite , uz 
snage koje se u okviru svoje djelatnosti  bave nekim vidom zaštite i spašavanja , sukladno 
Procjeni ugroženosti, optimalna i učinkovita  u uvjetima potrebe zaštite i spašavanja  na 
području Općine Lipovljani  , dok je na Općinskom vijeću Općine Lipovljani i Općinskom 
načelniku  da sukladno članku 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju , osigura sredstva za 
opremanje navedene postrojbe civilne zaštite  i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanj 
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Ukoliko dođe  do nepogoda većih razmjera , kad navedene snage na našem području ne bi bile 
dostatne, Općina Lipovljani može računati na pomoć snaga i sredstava drugih gradova i 
općina te županijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i spašavanja županije kao i iz 
drugih županija kao i snaga i sredstava Hrvatske vojske. 
 
5. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 
djelatnosti 
 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani  donijelo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga  i 
pravnih osoba od interesa  za zaštitu i spašavanje 10. listopada 2011. godine. 
 
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti uz 
vatrogastvo predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lipovljani 
 
Službe i pravne osobe koji imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja , a osobito one u 
vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu 
djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja  prema planu djelovanja civilne zaštite. 
 
U provođenju aktivnosti  zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe , službe 
i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja sa 
ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima i opremom , a to su: 
 

1. Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe: VZO Lipovljani, DVD-Lipovljani, DVD-
Krivaj, DVD- Kraljeva Velika, DVD-Piljenice, 

2. Trgovačko društvo LIP-KOM Lipovljani, LIPKOM SERVISI Lipovljani, 
3. MUP- Policijska postaja Sisak, Ispostava Novska, 
4. Trgovina «Šego» Lipovljani, Trgovačko građevinski obrt, 
5. Dujić gradnja , Lipovljani vl. Josip Dujić, 
6. HEP- Operator distribucijskog sustava, Elektra Križ, Pogon Kutina, 
7. Petrinec transport d.o.o. Lipovljani, 
8. Sazov d.o.o. Lipovljani, 
9. Transport i mehanizacija, Lipovljani vl. Tomislav Sopić, 
10. Dom zdravlja Novska, Ambulanta Lipovljani, 
11. Veterinarska stanica Novska, Ambulanta Lipovljani, 
12. Dječji vrtić Iskrica Lipovljani, 
13. Lignum d.o.o. Lipovljani, 
14. Hrvatske šume, Šumarija Lipovljani, 
15. Centar za socijalnu skrb Novska, 
16. Specijalizirane udruge građana (lovačka društva i udruge), 
17. Mobilizirani ljudski i materijalni- tehnički potencijali (sukladno članku 30.Zakona o 

zaštiti i spašavanju), 
18. Gradsko društvo crvenog križa Novska, 
19. Ekomi Lipovljani. 
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U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu u mogućnosti 
sami učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti nastankom katastrofe 
ili veće nesreće, na zahtjev Općinskog načelnika aktivira se Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Lipovljani. 
 
Navedeni stožer usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih 
resursa zajednice s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće 
nesreće. 
 
Operativne snage na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, djeluju na 
odluke  Općinskog načelnika, Gradonačelnika i župana. 
 
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće  na području općine, 
Općinski načelnik ima pravo mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno tehničke potencijale 
s područja cijele općine, a sukladno planu zaštite i spašavanja. 
 
Ukoliko je Općinski načelnik uposlio sve kapacitete  i mogućnosti s područja jedinice lokalne 
samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja županije. 
 
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području županije 
župan ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno tehničke potencijale s 
područja županije, sukladno Planu zaštite i spašavanja. 
 
Svi mobilizirani imaju pravo na naknadu stvarnih troškova iz proračuna one jedinice lokalne 
ili područne (regionalne) samouprave na čiji zahtjev su mobilizirani. 
 
Kada su uposleni svi kapaciteti i ukupne mogućnosti jedinice područne (regionalne) 
samouprave odnosno županije, župan upućuje ravnatelju Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje zahtjev za dopunsku pomoć. 
 
Županijski centar 112 je jedinstveni operativno- komunikacijski centar, koji zaprima sve 
pozive vezane uz hitne situacije , nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava 
veze, na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne službe i 
koordinira  djelovanje po pozivu.  
Financijski pokazatelji razvoja sustava zaštite i spašavanja 
___________________________________________________________________________ 
Red. br.    Opis pozicije u Proračunu              realizirano u                  Proračun za 2015. g 
                                                                              2014.g. kuna                  planirano kuna 
___________________________________________________________________________ 
 
1.        CIVILNA ZAŠTITA                       19.781,88                           10.000,00 
                   (opremanje, osposobljavanje i dr. 
                   aktivnosti) 
___________________________________________________________________________ 
2.               VATROGASTVO  
                  Redovna djelatnost                            156.306,02                         150.882,00 
(opremanje, angažiranje i dr.                            
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_______     ____________________________________________________________   
 3.                 URUGE GRAĐANA 
                    Gradsko društvo crvenog križa            14.000,00                 23. 000,00     
                    Novska 
                                                       
       
5.               LIP-KOM d.o.o. Lipovljani                                0                               0 
__________________________________________________________________________ 
Sveukupno:                                                         190.087,90                    183.882,00           
 
 
 
Na temelju iznijetoga i Analizom utvrđenog stanja donosi se slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općina Lipovljani je u 2014. godini izdvojila znatna sredstva za  razvoj civilne zaštite 
sukladno obvezama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj: 174/04, 79/07, 38/09 
i 127/10), a i u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva za tu namjenu, stoga se 
zaključuje da  je Općina Lipovljani poduzimala aktivnosti sukladno Zakonskoj obvezi  i 
uložila znatna sredstva za razvoj zaštite i spašavanja na svom području . I u buduće je  
potrebno razvijati i suvremeno opremati pojedine komponente sustava zaštite i spašavanja u 
suradnji sa Državnom upravom zaštite i spašavanja u Sisku, a sukladno mogućnostima i 
prilivu sredstava u Općinski Proračunu. 
 
 
 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 810-03/15-01/0 
URBROJ: 2176/13-01-15-01 
Lipovljani, 06. ožujka 2015. godine 
 
 
                                                                         Predsjednica 
                                                                      Anka Doležal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Analizom stanja i usvojenim zaključkom  Općinsko vijeće Općine Lipovljani, sukladno 
članku 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj: 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10), a na prijedlog Općinskog načelnika  Općine Lipovljani na sjednici 
održanoj 06. ožujka  2015. godine, Općinsko vijeće Općine Lipovljani  donosi 
 
                                                                         SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE LIPOVLJANI 
 
 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u stvari predstavljaju 
zbir svih potreba redovnih službi i djelatnosti (hitna pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javno 
poduzeće za održavanje  komunalne infrastrukture , veterinarstvo i dr.) u koje ulaze i potrebe  
razvoja civilne zaštite. 
 
 Smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom utvrđenih nedostataka  sustava zaštite i 
spašavanja, kako bi sustav što bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje  nastanka većih nesreća 
i katastrofa. 
 
 Na prijedlog Općinskog načelnika  Općinsko vijeće Općine Lipovljani donosi 
slijedeće smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini. 
 
CIVILNA ZAŠTITA :  ( Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništva, postrojbe i druge 
sposobnosti civilne zaštite). 
 
U Proračunu  za 2015. godinu  osigurati sredstva za opremanje, osposobljavanje i 
usavršavanje postrojbi civilne zaštite koje je osnovala Općina Lipovljani. 
 
Da Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje  
aktivno učestvuju na prikupljanju podataka i doradi Procjene ugroženosti  i Planove zaštite i 
spašavanja sukladno Pravilniku o metodologiji  za izradu Procjena ugroženosti i Planova 
zaštite i spašavanja (Narodne novine, 20/06, 38/08). 
 
U daljnjem razvoju sustava sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja  izraditi 
srednjoročni plan razvoja, osobnom i materijalnom sklopu  te sukladno sa osiguranim 
financijskim sredstvima u proračunu, a s ciljem razvoja  vlastitih sposobnosti djelovanja  na 
sprečavanju  i otklanjanju  štetnih posljedica  koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i 
raznih osoba  kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost. 
Iskazati prioritete  materijalno- tehničkog razvoja  (nabava osobne i skupne opreme) te 
planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti sukladno financijskim 
mogućnostima Proračuna. 
Istovremeno u srednjoročnom planu iskazati mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje 
evakuacije,  zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera 
zaštite i spašavanja,  sukladno  Planu zaštite i spašavanja  (po usvajanju istog). 
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VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe) 
 
Nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva  sukladno njihovim vlastitim 
programima  i razvojnim projektima, a sukladno dinamici punjenja Općinskog proraču 
nanabava plino nepropusnih odijela.   
 
U daljnjem planiranju iskazati  plan  materijalno -tehničkog razvoja (nabava opreme i 
sredstava ), razvoja kadrovskih kapaciteta ( planovi obuke i vježbi) , daljnji razvoj sustava 
organizacije i djelovanja  (dežurstva, intervencije) , te iskazati dodatne potrebe  za djelovanje 
u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja  u slučaju većih nesreća i katastrofa. 
 
UDRUGE GRAĐANA  OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU  I SPAŠAVANJE 
 
Temeljem analize rada udruga  i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih nesreća i 
katastrofa, te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja , odrediti načine i izvore  
financiranja za bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja  za zaštitu i spašavanje. 
 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 
 
Većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti  kao npr: hitna 
pomoć, javno zdravstvo, zaštita bilja, humanitarne organizacije, sve su ustrojene i djeluju na 
višim razinama , tako da zbog potrebe praćenja stanja  na području Općine Lipovljani treba u 
buduće redovito tražiti analize  stanja bitnih  za sustav zaštite i spašavanja ovih službi. 
U narednom planskom razdoblju  na osnovu Procjene i Plana zaštite spašavanja  Općina 
Lipovljani treba nastaviti  s daljnjim razvojem komunalne infrastrukture  (vodoopskrba, 
čistoća, i dr. ) kao bitnog čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja. 
Zadužiti sve navedene subjekte, vezane uz sustav zaštite i spašavanja  da planski povećavaju 
svoja materijalno tehnička sredstva (strojeve i opremu i sl.) koja koriste u svojoj redovnoj 
djelatnosti, a povećavaju efikasnije djelovanje u sprečavanju nastanka, odnosno ublažavanju i 
otklanjanju posljedica nastanka katastrofa velikih nesreća.  
 
 
                                  SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
                                                  OPĆINA LIPOVLJANI 
                                                OPĆINSKO VIJEĆE 
 KLASA: 810-01/15-01/0 
URBROJ: 2176/13-01-15-02                                              Predsjednica 
Lipovljani,06. O žujka  2015. godine                                   Anka Doležal  
 
      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Klasa: 351-02/14-01/01 
Urbroj: 2176/13-02-14-02 
U Lipovljanima, 30. siječnja 2014. godine 
 
 
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, broj: 94/13) i članka 41. Statuta Općine Lipovljani („Službeni 
vjesnik“, broj: 29/09 i 7/13) Općinski načelnik Općine Lipovljani podnosi Općinskom 
vijeću Općine Lipovljani 
 

IZVJEŠĆE 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu 

 
1. UVOD 
 
Gospodarenje komunalnim otpadom, na području Općine Lipovljani, vrši se na 

temelju Plan gospodarenja otpadom Općine Lipovljani koji je usvojen Odlukom 
Općinskog vijeća Općine Lipovljani na sjednici održanoj 29. studenog 2010. godine, 
a ista je objavljena u „Službenom vjesniku“, broj 49/10.  

 
2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 

 
a) komunalni otpad 

 
Na području Općine Lipovljani, koja obuhvaća četiri naselja (Lipovljani, Kraljeva 

Velika, Krivaj i Piljenice), sakupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši trgovačko 
društvo u vlasništvu Općine Lipovljani LIP-KOM d.o.o. Lipovljani.  

Navedeno trgovačko društvo vrši odvoz komunalnog otpada iz kućanstva jednom 
tjedno, a iz spremnika na javnim površinama prema potrebi, te ga odlaže na 
odlagalištu „Johovača“ u Velikoj Mlinskoj (na temelju Ugovora koji je LIP-KOM d.o.o. 
sklopio s Komunalcem d.o.o. Garešnica 28. kolovoza 2013. godine, do tada je odvoz 
obavljao Novokom d.o.o. iz Novske na odlagalište „Kurjakana“, koje je trenutno u 
postupku sanacije).  

U protekloj, 2013. godini, ukupno je sakupljeno 569,72 tone otpada, od toga je 
465 tona otpada sakupljeno iz kućanstava, a 104,72 tone je otpad iz spremnika s 
javnih površina. 

 
b) zeleni otoci 

 
Zeleni otoci postavljeni su na ukupno šest lokacija, tri se nalaze na području 

Lipovljana (u dvorištu LIP-KOM d.o.o. Lipovljani, iza zgrade Općine i kod željezničke 
pruge-ulica sv. Barbare), te po jedan u svakom pojedinom naselju Općine (Kraljeva 
Velika-kod vatrogasnog doma, Krivaj-kod društvenog doma, Piljenice-kod mosta). 
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Radi se o tri kompleta zelenih otoka tipa-zatvorenog kontejnera, čija je zapremina 2,5 
m3, te tri kompleta tipa-PVC kontejnera zapremine 1100L. U zelenim otocima 
odvojeno se sakuplja papir, staklo i pvc ambalaža. 

 
c) reciklažno dvorište 

 
Projekt reciklažnog dvorišta, čiji je nositelj LIP-KOM d.o.o. Lipovljani, u postupku 

je realizacije, trenutno je ishodovano Rješenje o uvjetima građenja. Projekt je 
prijavljen za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te se 
po odobrenju sredstava kreće s izgradnjom. Lokacija reciklažnog dvorišta predviđena 
je u dvorištu LIP-KOM d.o.o Lipovljani. 

 
d) eko-škola 

 
Sporazumom Općine Lipovljani i Udruge Lijepa naša iz Zagreba dogovorena je 

suradnja o provođenju Međunarodnog programa eko-škole u RH. Osnovna škola 
„Josipa Kozarca“ iz Lipovljana, status eko-škole stekla je 2010. godine, te se on od 
tada obnavlja svake godine. Glavni cilj takve eko-škole je provođenje aktivnosti i 
edukacija o zaštiti okoliša. 

U suradnji s eko-školom i mjesnim odborima provođene su mjere saniranja manjih 
„divljih“ odlagališta otpada s područja Općine.  
 

3. ZAKLJUČAK 
 
Iz navedenog je vidljivo da je Općina Lipovljani uredila gospodarenje komunalnim 

otpadom koji nastaje na njezinom području. 
 Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja 

otpadom predviđenog Planom gospodarenja otpadom zasnovano je na uključenosti i 
suradnji građana, komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o. Lipovljani i jedinice lokalne 
samouprave. Provedba planiranih mjera u 2013. godini u skladu je s financijskim 
mogućnostima te se može ocjenti zadovoljavajućom. 

 
 
 
 

                                              Općinski načelnik 
                                              Mario Ribar, dipl.oec. v.r. 
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 Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 
41/14.) Općinsko vijeće Općine Lipovljani, objavljuje 
 
 

PONOVLJENI JAVNI POZIV 
za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Lipovljani 

 
 

I. 
 Pokreće se postupak izbora članova Općinskog savjeta mladih Općine Lipovljani (u 
daljnjem tekstu: Savjet mladih). 
 

II. 
 Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Lipovljani na vrijeme od tri 
godine. 
 

III. 
 Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istači udruge koje su 
sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 
učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih 
organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 30 
mladih).     
 Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od 
navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina  sa prebivalištem ili boravištem na 
području Općine Lipovljani. 
 

IV. 
 Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III., obavezno sadrže: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili 

boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta), 
- obrazloženje prijedloga. 
Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa 

potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se 
Povjerenstvu za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lipovljani, do    2015.g. na 
adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani 44322. 
 Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili 
nepravilno sastavljen neće se razmatrati. 
 

V. 
 Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva na web 
stranici Općine Lipovljani i oglasnoj ploči Općine Lipovljani. 
 
                                                                         VI. 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lipovljani izvršit će provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje 
prijava. 
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Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđivanju popisa važećih kandidatura, 
Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lipovljani sastavit će u roku 15 
dana od isteka roka za podnošenje prijava.  
 Izvješće iz stavka 2. ovo točke dostavlja se Općinskom vijeću Općine Lipovljani i 
objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Lipovljani te  web stranici Općine Lipovljani. 
 

VII. 
 Općinsko vijeće Općine Lipovljani  na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa 
važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih. 
 
 

VIII. 
 

 Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva, te obrazac Izjave mogu se dobiti u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani , na telefon 044 635 602,  
 
 
 
Klasa: 021-01/14-01/0 
Ur.broj: 2176/13-01-15- 01,  
Lipovljani, 06. ožujka  2015.GODINE 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIPOVLJANI 
 

             Predsjednica: 
  
             Anka Doležal  



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/15-01/01 

URBROJ: 2176/13-01-15-01 

LIPOVLJANI, 06. ožujka 2015. GODINE 

 

Temeljem članka 15. Stavka 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj: 26/11, 
12/12,124/12 i 48/13) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani(Službeni vjesnik , broj: 29/09, 7/13 i 
28/14), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj  06. ožujka  2015. godine donijelo je 

O D L U K U  

O prijedlogu za imenovanje Nadzornog odbora LIPKOM SERVISA d.o.o. Lipovljani 

I. 

Općinsko vijeće Općine Lipovljani u Nadzorni odbor LIPKOM SERVISA d.o.o.Lipovljani predlaže: 

1. Za predsjednika  Josipa Krajči iz Lipovljana, Naftaplinska 2, 
2. Za člana: Zlatka Štavalj  iz Lipovljana, Kolodvorska 38. 

II. 

Rješenje o imenovanju će donijeti Općinski načelnik Općine Lipovljani. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave u službenom vjesniku Općine Lipovljani. 

 

                Predsjednica 

        Anka Doležal  

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/15-01/01 

URBROJ: 2176/13-01-15-02 

LIPOVLJANI, 06. ožujka 2015. GODINE 

 

Temeljem članka 15. Stavka 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj: 26/11, 
12/12, 124/12 i 48/13) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani(Službeni vjesnik , broj: 29/09, 7/13 i 
28/14), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj  06. ožujka  2015. godine donijelo je 

 

O D L U K U  

O prijedlogu za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani 

I. 

Općinsko vijeće Općine Lipovljani predlaže da se Mario Romanjek, Antuna Mihanovića 24, Lipovljani, 
razrješi dužnosti člana Nadzornog odbora LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani. 

II. 

Rješenje o razrješenju  će donijeti Općinski načelnik Općine Lipovljani. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave u službenom vjesniku Općine Lipovljani. 

 

                Predsjednica 

        Anka Doležal  

 

 



 

 

 

 

 



PRIJEDLOG KADIDATA ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA 
OPĆINSKOG SAVJETA MLADIH OPĆINE LIPOVLJANI 
 
Za člana  Općinskog  savjeta mladih Općine Lipovljani predlaže se: 
1. IME I PREZIME KANDIDATA: ___________________________________ 
 
2. DATUM I GODINA ROĐENJA: ___________________________________ 
 
3. PREBIVALIŠTE KANDIDATA:___________________________________ 
 
4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA: _________________________________ 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
Za zamjenika člana Općinskog  savjeta mladih Općine Lipovljani  predlaže se: 
1. IME I PREZIME KANDIDATA: ___________________________________ 
 
2. DATUM I GODINA ROĐENJA: ___________________________________ 
 
3. PREBIVALIŠTE KANDIDATA:___________________________________ 
 
4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA: _________________________________ 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
5. NAZ IV I SJEDIŠTE OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 
U _____________________, dana __________, 2015. 
 
 

Potpis i ovjera ovlaštene 
osobe predlagatelja 
______________________  

 



IZJAVA KANDIDATA  
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA ZA ČLANA/ZAMJENIKA 

ČLANA  OPĆINSKOG  SAVJETA MLADIH OPĆINE 
LIPOVLJANI 

 
 
 

1. IME I PREZIME KANDIDATA:________________________________ 
 

2. DATUM I GODINA ROĐENJA: ________________________________ 
 

3. PREBIVALIŠTE: ____________________________________________ 
 

4. PRIHVAĆAM PRIJEDLOG ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA 
(precrtati nepotrebno)  OPĆINSKOG SAVJETA MLADIH OPĆINE 
LIPOVLJANI  KOJEG JE ISTAKNUO:  
NAZIV I SJEDIŠTE OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA: ___________ 

  
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
U ________________, dana ___________, 2015.  
 
 
 
 
 

        Potpis kandidata:  
 
        ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine, broj: 28/10) i članka  26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 
29/09, 7/13 i 28/14) ,Općinsko vijeće Općine Lipovljani na prijedlog Općinskog načelnika  na 
sjednici održanoj  06.   ožujka   2015.godine donosi,                     
 

O D L U K U 
 
 O određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lipovljani 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuju se koeficijenti za određivanje visine plaće zaposlenih  službenika i 
namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za plaće  službenika i namještenika  osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine 
Lipovljani, a visina se utvrđuje prema vrijednosti, složenosti i opsegu poslova i zadataka koje 
obavljaju. 
 

Članak 3. 
 

Plaća službenika i namještenika Općinske uprave Općine Lipovljani utvrđuje se tako da se 
osnovica za obračun plaće pomnoži s koeficijentom za utvrđivanje plaće službenika. 
 
Iznos plaće utvrđen sukladno odredbi stavka 1.i 2.  ovoga članka uvećava se u odgovarajućem 
postotku po osnovi radnog staža za 0,5 % za svaku godinu rada , a najviše do 20%. 
 
Osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika utvrđuje Općinski načelnik prije 
donošenja Općinskog proračuna. 
 

Članak 4. 
 

Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika i namještenika Općinske uprave Općine 
Lipovljani utvrđuju se u slijedećim vrijednostima: 
                                                                                     
1.  Pročelnik                                                    1,60 
                                              
2.  Viši stručni suradnik za upravno  
     pravne poslove      1,50 
                                       
3.  računovodstveni referent                           1,15 
                                      
4.   upravni referent-                                       1,00 
      komunalni redar 
                                                                                           



 5. upravni referent                                         1,15 
     za komunalnu naknadu                                           
                                    
6. Spremačica                                                 0,62       
 

Članak 5. 
U odredbama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikariječi i 
pojmovi koji imaju rodno značenje  bez obzita jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu , 
odnose se na jednak način za muški i ženski rod. 

 
Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća i  
drugih primanja zaposlenih dužnosnika u Općini Lipovljani i službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani  (Službeni vjesnik,broj:32/10) 
 

Članak 7. 
 

Ova odluka stupa na snagu  osmi dan od dana objave    u Službenom vjesniku Općine 
Lipovljani. 

 
 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

KLASA: 120-02/15-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-15-01 
Lipovljani, 06. ožujka  2015.godine                                            Predsjednica 
                                                                                                        Anka Doležal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 351-01/15-04/01 
URBROJ: 2176/13-01-15-01 
LIPOVLJANI, 06. ožujka 2015. godine 
 
 
 
 

Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne 
novine, broj; 94/13) i članka 26. Statuta općine Lipovljani  («Službeni  vjesnik» broj: 29/09, 
7/13 i 28/14), Općinsko vijeće općine Lipovljani na 12. sjednici održanoj dana 06. ožujka 
2015. godine, donosi: 
 
 

O D L U K U 
 
 

Članak 1. 
 

 Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Lipovljani za 2014. godinu. 
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke. 
 

Ćlanak 2. 
 

 Ova odluka objavit će se u  Službenom vjesniku Općine Lipovljani. 
 
 
 
       Predsjednica Općinskog vijeća 
        Anka Doležal 
 
 
 
 
      
 
   
 
 
 



 



 
 
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08), Općinski načelnik  
Općine Lipovljani donosi 
 

PLAN  
Prijama u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani za 
2015. godinu 
 

I. 
 

Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam službenika i namještenika  u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Lipovljani u 2015. godini 
Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju prikupljenih podataka, 
a vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela  i raspoloživosti financijskih 
sredstava. 

II. 
 

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lipovljani Klasa: 110-01/10-01/03, Urbroj: 2176/13-02-10/01 od 15. 
rujna 2010. godine  predviđeno ukupno  pet radnih mjesta za službenike i jedno radno mjesto 
za namještenika od kojih je popunjeno tri radna mjesta za službenike i jedno radno mjesto za 
namještenika.  

III. 
 

Nepopunjena radna mjesta popunjavat će se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u 
Općinskom proračunu Općine Lipovljani za 2015. godinu. 
 

IV.  
Općina Lipovljani nema obvezu popunjavati radna mjesta službenika i namještenika 
predstavnicima nacionalnih manjina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina . 
 

V. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine 
Lipovljani. 
 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 016-01/15-01/01 
Urbroj: 2176/13-02-15-01 
Lipovljani,  15. veljače  2015.  godine 
                                                                                  Općinski načelnik 
                                                                              Mario Ribar, dipl. oec.  
 
 



 
 
 



 

 
 
Na temelju članka 11. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14 ) 
i članka 12. Odluke  o javnim priznanjima Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 2/12), 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici  održanoj  06. ožujka 2015. godine donijelo je 
 

O D L U K U  
O dodjeli javnih priznanja u 2015. godini 

I. 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani dodjeljuje javna priznanja  za iznimna dostignuća i 
doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Lipovljani kako slijedi: 
 

1. Plaketa Općine Lipovljani: 
   
- Ministarstvu kulture Zagreb –za  izuzetne zasluge u pružanju financijske potpore 
Općini Lipovljani u realizaciji projekta izgradnje nove Knjižnice i čitaonice u 
Lipovljanima. 
 
2. Plaketa Općine Lipovljani 

 
- Florijanu Rožić iz Piljenica- za izuzetne sportske  zasluge kao sportaša pojedinca u 

području atletike i promicanju sporta u Općini Lipovljani. 
 

II. 
 

Priznanja Općine Lipovljani  iz točke I. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Lipovljani u povodu obilježavanja Dana Općine Lipovljani 19. 
ožujka. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu drugi dan nakon   objave  u Službenom vjesniku Općine 
Lipovljani. 
 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 060-01/15-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-15-02 
Lipovljani,   06. ožujka 2015. godine                         Predsjednica 
                                                                                   Anka Doležal  
 
 
 


	poziv vijeće 12
	analiza 2 smjernice 2
	Izvješće o provedbi PGO
	Javni-poziv-SAVJET-MLADIH-04.2014
	nadzorni odbor LIP-KOM
	obrasci savjet mladih  100
	ODLUKA O PLAĆAMA
	odluka otpad
	plan prijama u službu za 2014.
	priznanja odluka

