REPUBLIKA HRVATSKA
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-05
Lipovljani, 03. srpnja 2015. 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
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 09. srpnja 2015. godine s
poĉetkom u 19 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I RED
1.
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 04.
svibnja 2015.godine,
2.
Aktualni sat,
3.
Prijedlog I Izmjena i dopuna Općinskog proraĉuna Općine Lipovljani za 2015.
godinu,
4.
Prijedlog I Izmjena i dopuna razvojnih programa Općine Lipovljani za 2015. godinu,
5.
I izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrasrukture za 2015. godinu,
6
I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
7.
Prijedlog Odluke o naknadama ĉlanova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
8.
Prijedlog Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog naĉelnika i naknadi za rad
zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Lipovljani,
9.
Prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza uĉenika,
10.
Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih graĊevina,
11.
Prijedlog Odluke o usklaĊivanju Plana zaštite od požatra i tehnoloških eksplozija
Općine Lipovljani za 2015. godinu,
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 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine,broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 157/13) i članka 26. Statuta Opdine Lipovljani (Službeni
vjesnik , broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Opdinsko vijede Opdine Lipovljani na sjednici održanoj 09.
srpnja 2015. donijelo je

I Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Opdini
Lipovljani za 2015. godinu
Članak 1.
U programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u Opdini Lipovljani za 2015.
godinu(službeni vjesnik, broj: 63/14) uslijedile su slijedede izmjene i dopune:

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana nakon objave u
Službenom vjesniku Opdine Lipovljani.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-02
Lipovljani,09. srpnja 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine,broj:
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 157/13) i članka 26. Statuta Opdine Lipovljani (Službeni
vjesnik , broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Opdinsko vijede Opdine Lipovljani na sjednici održanoj 09.
srpnja 2015. donijelo je

I Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Opdini Lipovljani
za 2015. godinu
Članak 1.
U programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Opdini Lipovljani za 2015.
godinu(službeni vjesnik, broj: 63/14) uslijedile su slijedede izmjene i dopune:

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana nakon objave u
Službenom vjesniku Opdine Lipovljani.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-01
Lipovljani,09. srpnja 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine , broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13,) i članka 26. Statuta Opdine Lipovljani, (Službeni
vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Opdinsko vijede Opdine Lipovljani na sjednici
održanoj 09. srpnja 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
O naknadama članova Opdinskog vijeda Opdine Lipovljani i njihovih radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu predsjedniku i članovima
Opdinskog vijeda Opdine Lipovljani i njihovim radnim tijelima.
Članak 2.
Naknada iz članka 1. Ove Odluke određuje se kako slijedi:
Predsjedniku Opdinskog vijeda određuje se naknada u iznosu od 300,00 kuna po
održanoj sjednici Opdinskog vijeda.
Članovima Opdinskog vijeda određuje se naknada u iznosu od 150,00 kuna po
održanoj sjednici Opdinskog vijeda.
Članak 3.
Naknada iz članka 2. Ove Odluke ispladuje se na temelju popisa o nazočnosti na
sjednici i vlastoručnog popisa svakog pojedinca na istoj. Naknadu obračunava
računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Opdine Lipovljani i ispladuje ih na
tekude ili žiro račune svakom pojedinom članu Opdinskog vijeda.
Članak 4.
Za rad u radnom tijelu koje osniva Opdinsko vijede, a zahtjeva vedi udio rada i
vremena , Opdinsko vijede de svojom odlukom posebno odobriti naknadu za rad
u tom radnom tijelu.

Članak 5.
Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o naknadama dužnosnika, članova
Opdinskog vijeda, njegovih radnih tijela, te službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Opdine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:
29/09).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku
Opdine Lipovljani.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 431-03/15-01/02
URBROJ: 2176/13-01-15-01
Lipovljani, 09. srpnja 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal

Na temelju ĉlanka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine: broj:28/10) i ĉlanka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:
29/01, 7/13 i 28/14) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 09. srpnja 2015.
godine donijelo je
ODLUKU
O plaći i drugim pravima Općinskog naĉelnika, naknadi za rad zamjenika Općinskog
naĉelnika Općine Lipovljani
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuje se osnovica i koeficijent za obraĉun plaće Općinskog naĉelnika, te
naknada za rad zamjenika Općinskog naĉelnika, te druga materijalna prava Općinskog
naĉelnika i zamjenika Općinskog naĉelnika.
Ĉlanak 2.
Plaću Općinskog naĉelnika koji dužnost obavlja profesionalno, ĉini umnožak koeficijenta i
osnovice za obraĉun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše za 20%.
Ĉlanak 3.
Osnovica za obraĉun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje za obraĉun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani.
Ĉlanak 4.
Koeficijent za obraĉun plaće dužnosnika Općinskog naĉelnika iznosi 2,27.
Naknada za rad zamjenika Općinskog naĉelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa iznosi 500,00 kuna neto mjeseĉno.
Ĉlanak 5.
Općinski naĉelnik i zamjenik Općinskog naĉelnika imaju pravo na korištenje službenog
automobila za službene potrebe 24 sata dnevno.
Općinski naĉelnik i njegov zamjenik imaju pravo na službenu dnevnicu prilikom obavljanja
službenog putovanja u visini dnevnice koju Vlada RH propisuje za korisnike koji se
financiraju iz državnog proraĉuna.
Troškovi noćenja priznaju se u visini stvarno plaćenih izdataka.
Ĉlanak 6.
Općinski naĉelnik i njegov zamjenik imaju pravo na korištenje službenog mobitela:
Po prestanku obnašanja dužnosti dužnosnici su dužni vratiti službeni mobitel u ispravnom
stanju.
Ĉlanak 7.
Rješenje o utvrĊivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi proĉelnik
Jedinstvenog upravnog odjela odnosno ovlaštena osoba koja obavlja kadrovske poslove.

Ĉlanak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o plaći i drugim
pravima Općinskog naĉelnika Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 17/10) i Odluka o
naknadi za rad zamjenika općinskog naĉelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa (Službeni vjesnik, broj: 28/14).
Ĉlanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku Općine
Lipovljani.
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/02
Predsjednica
Urbroj: 2176/13-01-15-01
Anka Doležal
Lipovljani, 09. srpnja 2015. godine

Na temelju ĉlanka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj;92/10) i
ĉlanka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Općinsko
vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 09. srpnja 2015. godine donielo je
ODLUKU
O usklaĊivanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lipovljani za 2015.
godinu

Ĉlanak 1.
Konstatira se da u Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za podruĉje Općine
Lipovljani KLASA:810-03/08-01/01, URBROJ: 2176/13-01-09-21 OD 02. srpnja 2009.
godine. KLASA: 810-03/10-01/01, URBROJ: 2176/13-01-10-01 od 20. rujna 2010. godine i
KLASA: 810-03/13-01/02, URBROJ: 2176/13-01-13-01 od 06. prosinca 2013. godine u 2015.
godini nije bilo promjena.

Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-01
LIPOVLJANI, 09. srpnja 2015. godine

Predsjednica
Anka Doležal

Temeljem ĉlanka 23. stavka 3. i 146. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br.
56/13) i ĉlanka 26. Statuta Općine Lipovljani («Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14),
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj dana 09. srpnja 2015. godine, d o n
i j e l o je
ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih graĊevina
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom Općina Lipovljani prenosi komunalne vodne graĊevine u svom
vlasništvu u dijelu sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje koja je stjecana kroz programe
gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture Općine Lipovljani u vlasništvo javnog
isporuĉitelja vodnih usluga trgovaĉkom društvu LIP-KOM d.o.o. Lipovljani, Kutinska 4,
OIB: 34895772918, ukupne vrijednosti od 9.772.566,92 kuna – sadašnje knjigovodstvene
vrijednosti, u obliku temeljnog uloga, ĉime će se temeljni kapital društva LIP-KOM d.o.o.
Lipovljani povećati za visinu njegove vrijednosti.
Popis komunalnih vodnih graĊevina koje se predaju u vlasništvo javnom isporuĉitelju
vodnih usluga trgovaĉkom društvu LIP-KOM d.o.o. Lipovljani sastavni je dio ove Odluke.
Ĉlanak 2.
Zadužuje se Općinski naĉelnik da potpiše Ugovor o prijenosu komunalnih vodnih
graĊevina iz ĉlanka 1. ove Odluke na LIP-KOM d.o.o. Lipovljani.
Komunalne vodne graĊevine iz stavka 1. ovog ĉlanka specificirati će se Zapisnikom
kojeg će ovjeriti ovlašteni predstavnici Općine Lipovljani i LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani, a
isti je sastavni dio Ugovora o prijenosu komunalnih vodnih graĊevina javne odvodnje.
Ĉlanak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da izvrši prijenos vlasništva i da isknjiži iz
poslovne evidencije Općine Lipovljani komunalne vodne graĊevine na isporuĉitelja vodnih
usluga opskrbe pitkom vodom i javne odvodnje.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
„Općine Lipovljani.
KLASA: 325-01/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-01
Lipovljani, 09. srpnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anka Doležal

Na temelju ĉlanka 26.Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14 ) ,
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 09. srpnja 2015. godine donijelo
je
ODLUKU
O subvencioniranju prijevoza uĉenika
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĊuju se kriteriji i naĉin subvencioniranja prijevoza uĉenika prvih,
drugih, trećih i ĉetvrtih razreda srednje škole koji za prijevoz od kuće do škole i obrnuto
koriste javni prijevoz za dolazak u školu, a koji imaju prebivalište na podruĉju Općine
Lipovljani.
Ĉlanak 2.
Pod javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz autobusom ili vlakom od mjesta
prebivališta do mjesta škole i natrag .
Ĉlanak 3.
Troškove javnog prijevoza redovitih uĉenika srednjih škola Općina Lipovljani će
subvencionirati u iznosu od 25% cijene mjeseĉne karte javnog prijevoza vlakom i to u
razdoblju od rujna do prosinca 2015. godine i od sijeĉnja do lipnja 2016. godine.
Ĉlanak 4.
Kriteriji za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza su:
1. da je uĉenik redovno upisao školsku godinu,
2. da uĉenik ima prebivalište na podruĉju Općine Lipovljani,
3. da putuje sredstvima javnog prijevoza ,
Ĉlanak 5.
Na temelju ove Odluke objavit će se javni poziv za podnošenja zahtjeva za subvencioniranje
troškova javnog prijevoza uĉenika.
Javni poziv će se objaviti na službenoj Web stranici Općine Lipovljani i na oglasnoj ploĉi
Općine Lipovljani.
Toĉka 6.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza uĉenika podnose se u
Jedinstveni upravni odjel uz koji se prilaže:
potvrda o redovnom upisu u 1., 2., 3., 4., razred srednje škole
potvrda o mjestu prebivališta ili kopija osobne iskaznice,
broj raĉuna uĉenika ili roditelja skrbnika na koji će se izvršiti isplata
Uĉenicima koji putuju autobusom bit će isplaćeno 25 % od iznosa mjeseĉne karte za vlak.

-2Uĉenicima koji putuju iz Krivaja autobusom , priznat će se kao da putuju vlakom na relaciji
Lipovljani- Kutina, Lipovljani Novska.
Ĉlanak 7.
Temeljem podnijetih zahtjeva i dokumentacije za subvencioniranja troškova javnog
prijevoza, Jedinstveni upravni odjel –služba za raĉunovodstvo će izvršiti mjeseĉnu isplatu
subvencije na raĉun korisnika.
Ĉlanak 8.
U sluĉaju prekida školovanja ili druge promjene , uĉenik ,roditelj ili skrbnik je dužan o
istome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani najkasnije u roku od 15 dana
od dana saznanja promjene.
Ukoliko korisnik subvencije ne prijavi promjenu o prestanku školovanja , dužan je vratiti u
cijelosti subvencionirani iznos koji je primio.
Ĉlanak 9.
Sredstva za izvršavanje ove Odluke osigurat će se u Općinskom proraĉunu Općine Lipovljani
za 2015. i 2016. godinu.
Ĉlanak 10.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.
Ĉlanak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Lipovljani.
SISAĈKO MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-03/15-01/01
URBROJ: 2176/13-01-15-01
Lipovljani, 09. srpnja 2015. godine
Predsjednica
Anka Doležal

