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GOVOR – OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Poštovane dame i gospodo, štovani uzvanici, dragi gosti, dragi mještani Općine Lipovljani, 
predstavnici medija. 
 
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo, petu godinu za redom, pozdraviti Vas u ime najzapadnije općine u 
Slavoniji, Općine Lipovljani, i ujedno se zahvaliti što ste se odazvali našem pozivu, da skromno, ali 
svečano obilježimo i uveličamo blagdan Josipova, zaštitnika naše župe i dan naše Općine. Ovom 
prigodom, dozvolite mi da poseban pozdrav s ovoga mjesta uputim svim institucijama i pojedincima 
(neki su ovdje među nama, ali i onima koji nisu), koji su u mjesecu veljači zajedno sa općinskim 
stožerom za zaštitu i spašavanje branili i uspješno obranili 50tak domaćinstava na području mjesta 
Kraljeva Velika, kojima je prijetila opasnost od poplave. Poseban pozdrav ovom prigodom upućujem 
svim vatrogascima i mještanima K.Velike i naše općine, koji su svakodnevno po cijele dane bili na 
radnim akcijama i dežurstvima, kako bi ugradili svoj značajan doprinos u toj obrani. 
 
Svaka proslava Dana općine, prije svega nameće obaveze koje ova općinska uprava nastoji ostvariti.  
Ovo je prilika da se obratimo javnosti, te da se ukratko osvrnemo na sve što se pripremalo, gradilo i 
sagradilo u proteklih  godinu dana  za napredak naše općine, ali i ono što se planira realizirati u idućih 
godinu dana.  
 
U prošlogodišnjim izvješćima, govorima spomenuo sam da je općina Lipovljani jedna od općina pred 
kojom je svjetla budućnost i koja ima perspektivu svekolikog razvoja, kako gospodarskog i turističkog, 
tako i socijalnog i demografskog. Često sam govorio o ovom potencijalu, a da bi ga iskoristili, prijeko 
nam je potrebna realizacija povijesnog projekta za općinu Lipovljani - čvora Lipovljani na autocesti 
Bregana-Zagreb-Lipovac o kojem se pričalo 15 godina, ali se u protekle četiri godine napravio 
ogroman posao u pripremi za realizaciju ovoga projekta. 
20.prosinca 2013.godine je dobivena Građevinska dozvola, te je gradnja ovoga značajnog projekta 
ušla u plan građenja HAC-a za 2014. i dovršetak 2015.godinu, a procijenjene vrijednosti 60 milijuna 
kn-a.  
 
Ovo sve spominjem, kao i svake godine do sada, jer ovo je ključan i najvažniji projekt za razvoj i 
budućnost općine Lipovljani.   
 
Osim ovoga bitnog projekta i pomaka u njegovoj, nadamo se konačnoj realizaciji, prošle godine je 
dovršena rekonstrukcija Industrijske ulice u  poduzetničkoj zoni Blatnjača. Projekt je vrijedan 2,4 
milijuna kuna, koji su nam sufinancirali MRRFEU, MINPO i općina Lipovljani. Ovo je izuzetno bitan 
projekt budući će nam upravo Industrijska ulica biti spojna cesta u dužini 800 m' i poveznica preko 
ulice sv. Barbare sa izlazom na autocestu preko poduzetničke zone.  
Prošle godine dovršena je i rekonstrukcija kolnika ulice B.Radić u Lipovljanima, paralelno sa radovima 
kanalizacijskog kolektora Ko3. Radovi na rekonstrukciji kolnika bili su vrijedni 1,3 milijuna kuna, 
financirani sredstvima MRRFEU i općine Lipovljani 
 
Nakon dovršetka izgradnje ciklusa vodoopskrbe, nastavili smo rješavati i pitanje odvodnje kroz 
izgradnju dvaju kolektorskih sustava, kolektor Ko1 – faza B i kolektor Ko3. Izgradnja kolektora Ko-1 – 
faze B, je dovršena u osam lipovljanskih ulica (Sanićeva, Sajmišna, Mihanovićeva, Zvonimirova, 
Vinkovačka, Vukovarska, Slavonska i Požeška). Ono što nas očekuje u ovoj godini je dovršetak 
sanacije ulica koje nisu sanirane u prvoj fazi, a bile su na trasi izgradnje ovog projekta. 
Izgradnja kolektora Ko3 u Lipovljanima nastavljena je u 2013. godini. Do sada je realizirano oko 70% 
ovoga projekta. U ulicama Braće Radić, Josipa Kozarca i dijelu Starčevićeve ulice u Lipovljanima, 
kanalizacija je izgrađena. Da bi se projekt dovršio, ostaje nam izgraditi kanalizaciju u Zagrebačkoj ulici. 
Ova dva projekta kanalizacije koja su vrijedna 6,6 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode sa 90% 
sredstava, na čemu sam u ime svih mještana općine Lipovljani zahvalan.  Završetkom kolektora Ko3 
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izgradit će se 11 km nove kanalizacijske mreže, na koju će oko 70%  mještana mjesta Lipovljani imati 
mogućnost priključka. 
Od društvene infrastrukture u 2013. godini realiziran je projekt 4.faze obnove središnjeg parka u 
Lipovljanima. Radovi na izgradnji ove faze bili su vrijedni oko 250.000,00 kuna. Ovom fazom je 
izgrađena štedna LED rasvjeta, izgrađene komunikacije, te izvršena rekonstrukcija tribine do samog 
parka. Projekt je financirala  SMŽ i općina. Započeti su radovi u društvenim domovima Krivaj i 
Lipovljani koji uz potporu FZOEU očekuju svoj skorašnji daljnji nastavak.  
Naravno da će kulturnom razvoju  u budućnosti pomoći i dovršetak nove knjižnice i čitaonice u centru 
Lipovljana. U tijeku je dovršetak 5.faze izgradnje, vrijedne oko 300.000,00 kuna, koja se financira 
sredstvima Ministarstva kulture i Općine Lipovljani, na čijem lobiranju zahvaljujem zastupniku u 
Hrvatskom saboru, g. Vladimiru Bileku, a nastavljeno je i daljnje ulaganje i u obnovu Crkve sv. Josipa u 
Lipovljanima. 
Osobito sam ponosan na činjenicu, što su je i prošle godine održala manifestacija „Lipovljanski 
susreti“, koja je uspješno organizirana i podržana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH, SMŽ 
i Savjeta za nacionalne manjine RH. Posebice je bilo na čast po drugi puta u Lipovljanima ugostiti 
Predsjednika RH, koji je bio osobno nazočan manifestaciji. Iskrena zahvala pokroviteljima, ali i cijelom 
organizacijskom odboru na kvalitetnom radu, volonterskom radu, svima volonterima na doprinosu u 
realizaciji spomenute nam manifestacije. Također valja spomenuti i da smo pokrenuli još jednu 
manifestaciju koja svakako ima budućnost, a koja je po drugi puta održana i ove godine, pod nazivom 
Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima. 
 
Ono što bi želio naglasiti, kao jedan presjek 2013.godine, je to da je u protekloj godini uloženo oko 11 
milijuna kuna u razne projekte na području općine Lipovljani, koji su prošli što kroz općinski 
proračun, što kroz proračun komunalnog poduzeća Lip-Kom d.o.o.  Ako se usporedi izvorni proračun 
općine koji iznosi oko 6,5 milijuna kuna, mislim da proteklom godinom što se tiče projekata i 
investicija doista možemo biti zadovoljni. 
 
PLAN 
Općina Lipovljani nastoji i dalje graditi svoju budućnost u duhu bogate tradicije, a istovremeno 
odgovoriti svim zahtjevima modernog doba. Uvjereni smo da to dobro činimo, na zadovoljstvo naših 
mještana, a u pogledu prilagodbe općine izazovima budućnosti, težište stavljamo na jačanje 
gospodarske osnove, jačanje financijske snage proračuna, na podizanje društvenog standarda i 
uređivanje općine, rješavanju prometnih i komunalnih problema, očuvanje kulturne baštine, održivog 
razvoja i, naravno, zaštitu okoliša. 
Stoga u ovoj godini prije svega želimo dovršiti započete projekte kanalizacije i izvršiti sanacije trase, 
što nam je prioritet, želimo nastaviti i sa ulaganjima u poduzetničku infrastrukturu, kako bi 
poduzetničke zone u Lipovljanima pripremili zainteresiranim ulagačima, a nadamo se i podršci HAC-a 
i skorašnjem početku u izgradnji čvora Lipovljani.  
U ovoj godini je izvjesno da će se započeti jedan vrlo bitan projekt za općinu Lipovljani, a to je fazna 
rekonstrukcija prometnice i izgradnja nogostupa u ulici A.Starčevića u Lipovljanima i to u zajedničkoj 
suradnji sa ŽUC-om SMŽ, vrijedna 1.800.000 kn-a.  
Želimo u ovoj godini dovršiti projekte uređenja društvenih domova u Krivaju i Lipovljanima, te 
opremiti knjižnicu i čitaonicu u Lipovljanima, kako bi mogla početi s radom. Za projekte uređenja 
društvenih domova imamo potpisane Ugovore vrijedne blizu 2,5 milijuna kn-a, a 60% toga iznosa 
nam sufinancira FZOEU.  
Također moram naglasiti da se od prošle godine aktivnosti općine usmjeravaju i na EU projekte. 
Moram naglasiti da smo i u ovom poslu bili do sada uspješni, budući smo u lipnju prošle godine 
potpisali Memorandum o međusobnom razumijevanju između APPRRR i Općine o realizaciji 1,4 
milijuna kuna vrijednom projektu izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije u Lipovljanima. Radi se o 
programu IPARD M301 još iz pretpristupnog razdoblja. U travnju imamo otvaranje ponuda za odabir 
najpovoljnijeg izvođača i nadam se skorašnjem početku radova. 
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Također je bitno za naglasiti da smo do sada prijavili i još dva velika projekta kao EU projekte. Jedan 
se odnosi na prekograničnu suradnju RH-BiH, iz programa energetske učinkovitosti pod nazivom 
Jačanje energetske učinkovitosti u javnim objektima, vrijedan 1.300.000 kn, te drugi Projekt koji je 
ovih dana predan u MRRFEU na natječaj Operativnog programa Strukturnog fonda pod nazivom 
Regionalna konkurentnost iz programa turističke infrastrukture, a pod nazivom Razvoj turističke 
infrastrukture na području općine Lipovljani, vrijedan 32.000.000 kuna. Zahvaljujem se ovom prilikom 
partnerima u projektu, PP Lonjsko polje, Općini Jasenovac i TZO Jasenovac. 
Bez obzira na tešku gospodarsku situaciju, svjestan sam da bez Ministarstava, fondova, javnih 
poduzeća i ustanova, svakako Županije ne bi mogli urediti infrastrukturu i bez podrške ovih institucija 
nećemo moći realizirati ovaj plan. Stoga se prije svega zahvaljujem u ime svih mještana općine 
Lipovljani svima koji su pomogli u realizaciji spomenutih projekata, i koji će pomoći i u budućim 
projektima. Naravno, zahvala i Sisačko moslavačkoj županiji i županici, zastupniku Vladimiru Bileku na 
podršci našim projektima, veliko hvala generalnom direktoru g.Plišiću, direktoru, g. Mateši i 
Hrvatskim vodama na razumijevanju i pomoći, te direktoru Mulleru i FZOEU na sufinanciranju ovih 
velikih i bitnih projekata za općinu Lipovljani.   
Zahvaljujem se svim vodstvima udruga kako kulturnih, tako i sportskih, te svim društvima koja djeluju 
na području naše Općine i njihovim članovima na suradnji. 
Veliko hvala općinskim vijećnicima, djelatnicama Jedinstvenog upravnog odjela i članovima Vijeća 
mjesnih odbora koji daju punu podršku ovim projektima i ukazuju na probleme kako bismo zajedno 
ustrajali na ostvarenju programa i projekata, a sve za dobrobit i razvitak naše nam drage općine. 
I na kraju svim mještanima naselja Lipovljani, Kraljeva Velika, Krivaj i Piljenice čestitam blagdan 
Josipova, 19. ožujka Dan Općine Lipovljani, a cijenjenim gostima i uzvanicima želim i nadalje ugodan 
boravak u Lipovljanima. 
 
Lipovljani, 19. ožujka 2014.                                         
                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK                                                
                                                                              Mario Ribar, dipl.oec. 
 
 


