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ZAPISNIK 

 

 

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani odrţane 09.07.2015. godine u Vijećnici 

Općinskog vijeća Općine Lipovljani. 

 

Započeto u 19.00 sati. 

 

Na sjednici su nazočni Vijećnici: gđa. Anka Doleţal, g. Zlatko Štavalj,  g. Miroslav Horvat, g. 

Marinko Sabadoš, g. Ivo Slota, g. Damir Kvaternik, g. Josip Kozina, g. Ivan Magdić, gđa. 

Nada Toš, g.Ţeljko Zorić. 

 

Izostanak su opravdali: g. Mario Romanjek, g. Josip Štavalj i g. Veljko Dalenjak. 

 

Pored vijećnika na sjednici su nazočni: g. Mario Ribar općinski načelnik Općine Lipovljani, 

g. Tomislav Lukšić zamjenik općinskog načelnika, g. Miroslav Pavičić direktor LIPKOM 

SERVISA d.o.o., g. Damir Smetko novinar, predstavnik Mreţa TV, predstavnik radio postaje 

Novska, gđa. Natalija Rohan viši stručni suradnik, gđa. Anđelka Štelma računovodstveni 

referent, g. Nikola Horvat komunalni redar, gđa. Danijela Matejaš. 

 

Sjednicom predsjedava predsjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani gđa. Anka Doleţal. 

 

Zapisnik vodi  Danijela Matejaš. 

 

Gđa. A. Doleţal otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne, konstatira da je na sjednici nazočno 

10 od ukupno 13 vijećnika. 

 

Konstatira da se tijek sjednice tonski snima te da je tonski snimak sastavni dio zapisnika. 

Pored aparata za snimanje je g. Nikola Horvat. 

 

Gđa. A. Doleţal predlaţe da se usvoji predloţeni Dnevni red, te navodi da su vijećnici pored 

materijala dobili i rezultate provedenih izbora za predstavnike nacionalnih manjina i vijeća 

mjesnih odbora te Izvješće općinskog načelnika za 6.-12.2014. 

 

Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 10 glasova Za usvaja predloţeni Dnevni red. 

 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani 

 

Gđa. A. Doleţal konstatira da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Zapisnik pa otvara 

raspravu.  

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 10 glasova Za usvaja 

 

 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani. 
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Točka 2. 

Aktualni sat 

 

Gđa. N. Toš; 1. molim, u pisanom obliku financijsko izvješće Turističke zajednice za 2014. 

godinu, 2. asfaltiranje ulice A. Starčevića, molim informaciju o tome. 

G. M. Ribar; 1. dobit će izvješće na idućoj sjednici, 2. do 15.07. bi trebalo biti završeno, no 

detaljnije moţe direktor. 

G. M. Pavičić; 2. danas su počeli s asfaltiranjem staza, sutra nastavljaju, u ponedjeljak 

počinju s asfaltiranjem ceste, tako da bi do 15.07. trebali završiti s asfaltiranjem (osim u 

slučaju lošeg vremena), taj tjedan bi trebalo biti gotovo.  

 

G. D. Kvaternik; praţnjenje zelenih otoka, kontejneri su puni, a otpad se ostavlja i oko njih, 

mogu li se češće prazniti? 

G. N. Horvat; u Piljenicama smo promijenili lokaciju zelenih otoka, sada više nisu kod 

mosta, nego iza doma. O praţnjenju moţe više direktor. 

G. M. Pavičić; imali smo problema s odvozom plastike, otpad nije bio pravilno razvrstan, te 

nam ga nisu htjeli odvoziti. Mislim da će se problem riješiti s izgradnjom reciklaţnog dvorišta 

(uskoro će krenuti izgradnja), radimo i na informiranju građana o razvrstavanju otpada (u 

pripremi za tisak je letak koji je izrađen u suradnji s osnovnom školom, a na jesen planiramo i 

radionicu). 

G. M. Ribar; molim neka komunalni redar napravi plan praţnjenja zelenih otoka. A 

komunalno poduzeće neka brine što će s tim otpadom dok se ne izgradi reciklaţno dvorište 

(neka se privremeno deponira u dvorištu komunalnog poduzeća). 

 

G. M. Sabadoš; ovo je već višegodišnji upit, rješavanje problema kod poštara (Kraljeva 

Velika)-depresija, koja poplavi te uništi usjeve, treba snimiti situaciju i naći rješenje. 

G. N. Horvat; već smo nekoliko puta odrţali sastanak na kojem smo pokušali pronaći 

rješenje, jedno je da se kanal odvede u šumu preko privatnog zemljišta (Stambolija)-prvo je 

pristao a potom odustao od prijedloga. Drugo rješenje je bušenje ispod ceste, pa da ide u 

Šokčev sokak, no trenutno imamo problema sa strojem koji je već mjesec dana u kvaru. 

G. M. Ribar; nismo uspjeli riješiti taj problem, pogotovo je problematično kada morate ići 

preko privatnog zemljišta. Mi ćemo o našem trošku, uz suglasnost ŢUC-a, ići na opciju 

bušenja ispod ceste-u Šokčev sokak-kanal Ţeljan (koji je u nadleţnosti HV), no nadam se da 

to neće stvoriti novi problem (u slučaju ekstremnih padalina). Svakako ćemo prije svega 

geodetski snimiti taj dio. Sličan problem je i kod Levstek-Jošanović, koji je nastao zbog 

kanala HAC-a, no opet smo dobili odbijenicu od HAC-a. 

 

G. Ţ. Zorić; 1. informacije o izlasku na autocestu, 2. sanacija krova mrtvačnice u Krivaju. 

G. M. Ribar; 2. znam da sam rekao da će biti u svibnju sanirano, no neka direktor kaţe o 

problematici. 

G. M. Pavičić; na krovu je šindra, koja je potrgana prilikom krađe lima (oluka), da bi 

postavili šindru potrebno je ukloniti još neki dio kako bi se došlo do „zdravog“ dijela. 

G. M. Ribar; kada sam obećao da će se riješiti u svibnju, nisam znao za ovaj problem 

odnosno da će sanacija, prema gruboj procjeni, iznositi 25.000,00-30.000,00 kuna, no do kraja 

kolovoza to bi trebalo biti riješeno. 

G. M. Ribar; 1. izlazak na autocestu nam je vrlo vaţan projekt, provedena je javna nabava 

(vrijednost 55.000.000,00 kuna), slijedi odabir najpovoljnije ponuditelja, te sklapanje 

ugovora, ako ne bude ţalbi moglo bi biti to krajem kolovoza. Taj postupak se provodi prema 

zakonu, te ga provodi HAC, a na njegov tijek ne moţemo utjecati.  
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Točka 3. 

Prijedlog I izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Lipovljani 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog I izmjena i dopuna Općinskog 

proračuna Općine Lipovljani, te otvara raspravu. 

 

G. M. Ribar; obrazlaţe izmjene i dopune Općinskog proračuna, navodi da je razlog rebalansa 

promjene plana realizacije određenih programa (neki natječaji još nisu raspisani). Pojedine 

stavke su opravdane u bilješkama. Proračun se umanjuje za 5,5% u odnosu na prvotni plan. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 9 glasova Za i 1 Suzdrţanim donosi 

 

I izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Lipovljani. 

 

Točka 4. 

Prijedlog I izmjena i dopuna razvojnih programa Općine Lipovljani  za 2015. godinu 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog I izmjena i dopuna razvojnih 

programa Općine Lipovljani  za 2015. godinu, te otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 9 glasova Za i 1 Suzdrţanim donosi 

 

I izmjene i dopune razvojnih programa Općine Lipovljani  za 2015. godinu. 

 

Točka 5. 

I izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili I izmjene i dopune programa gradnje 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu, te otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 9 glasova Za i 1 Suzdrţanim donosi 

 

I izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 

 

Točka 6. 

I izmjene i dopune programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili I izmjene i dopune programa odrţavanja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu, te otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 9 glasova Za i 1 Suzdrţanim donosi 

 

I izmjene i dopune programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog Odluke o naknadama članovima 

Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te otvara raspravu. 
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Gđa. N. Rohan; potrebno je uskladiti opći akt s uputama Ministarstva uprave koje se odnose 

na prava duţnosnika i naknade općinskih vijećnika te radnih tijela. Prijašnjom odlukom 

naknadu su dobivali vijećnici, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i sluţbenici. 

Prema uputi pravo na naknadu nema općinski načelnik, ni zamjenik općinskog načelnika ni 

sluţbenici (imaju pravo na prekovremeni rad). 

 

Gđa. N. Toš; što je s već isplaćenim naknadama? 

Gđa. N. Rohan; ništa, na dalje se one ne smiju isplaćivati. 

 

Rasprava je završena i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 8 glasova Za i 2 Protiv donosi 

 

Odluku o naknadama članovima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika i naknadi za rad 

zamjenika Općinskog načelnika Općine Lipovljani 

 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog Odluke o plaći i drugim 

primanjima Općinskog načelnika i naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine 

Lipovljani, te otvara raspravu. 

 

Gđa. N. Rohan; isto kao i kod prethodne odluke, općinski načelnik ima pravo na plaću, 

sluţbene dnevnice i sluţbeni autu (24 sata), a mi smo prema odluci imali materijalna prava 

kao i za sluţbenike, te se to sada mijenja. 

 

G. M. Ribar; prije je bila i boţićnica, regres-sad više ne, plaća ostaje ista, vezano za sluţbeni 

auto njega ću koristiti samo u sluţbene svrhe. 

 

Gđa. N. Toš; zašto je to na vijeću sada? 

Gđa. N. Rohan; moramo se uskladiti, sukladno uputama. 

Z. Štavalj; koeficijent nije određen time? 

Gđa. N. Rohan; ne, koeficijent se moţe podići. 

Gđa. A. Doleţal; mislim da bi trebalo povećati koeficijent, s obzirom da mu je sve ovo 

ukinuto. 

G. M. Ribar; ne slaţem se s time, moja plaća nije preniska, uostalom nemamo planirana 

sredstva u proračunu. 

 

Rasprava je završena i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 10 glasova Za  donosi 

 

Odluku o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika i naknadi za rad zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Lipovljani. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog Odluke o subvencioniranju 

prijevoza učenika, te otvara raspravu. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 10 glasova Za  donosi 
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Odluku o subvencioniranju prijevoza učenika. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih 

vodnih građevina, te otvara raspravu. 

 

Gđa. D. Matejaš; sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, potrebno je 

prenijeti vlasništvo komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga (LIP-

KOM d.o.o.) u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. Ovaj prijenos je neoporeziv. 

Zakon o vodama predviđa i ograničenja za komunalne vodne građevine, one se ne mogu 

zaloţiti, opteretiti, niti biti predmet stečajnog postupka ili likvidacije, u slučaju stečaja ili 

likvidacije izlučuju se u vlasništvo općine. Temeljem ove odluke ovlašćuje se općinski 

načelnik da potpiše ugovor o prijenosu. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 10 glasova Za  donosi 

 

Odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija Općine 

Lipovljani 2015. godinu 

 

 

Gđa. A. Doleţal; konstatira da su vijećnici dobili Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana 

zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija Općine Lipovljani 2015. godinu, te otvara raspravu. 

 

Gđa. N. Rohan; JLS moraju uskladiti Plan zaštite od poţara jednom godišnje, promjena nije 

bilo, ali odluku moramo ipak donijeti. 

 

Rasprave nije bilo i Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa 10 glasova Za  donosi 

 

Odluku o usklađivanju Plana zaštite od poţara i tehnoloških eksplozija Općine Lipovljani 

2015. godinu. 

 

 

Završeno u 20.30 sati. 

 

Klasa: 021-05/15-01/01 

Urbroj: 2176/13-01-15-05/01 

Lipovljani, 09. srpanj 2015. godine 

 

OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predsjednica 

Anka Doleţal, v.r. 
 


