
 

 
Na temelju Statuta Općine Lipovljani (“Službeni vjesnik” Općine Lipovljani broj: 29/09, 
7/13 i 28/14), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici Općinskog vijeća Općine 
Lipovljani održanoj dana 14, studenog 2016. godine donosi 
 

O D L U K U 
 

O PRIJAVI PROJEKTA  
„Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima“ 

Na natječaj Programa ruralnog razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2. 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općinskoj upravi Općine Lipovljani za prijavu 
projektnog prijedloga „Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima“ 
na natječaj otvoren u NN br. 100/2016 Programa ruralnog razvoja za sufinanciranje 
projekata opisanih Pravilnikom o provedbi Mjere 07 (NN 71/2016); Podmjere 7.2.; tip 
operacije 7.2.2.. 
 

Članak 2. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Lipovljani za provođenje ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LIPOVLJANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-01/16-01/01 
URBROJ: 2176/13-01-16-03  
Lipovljani, 14. studenog  2016. GODINE       

 
                          PREDSJEDNICA   
          Anka Doležal 



 
 
 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« 
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN71/16), a u okviru 
Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, odnosno tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u 
građenje nerazvrstanih cesta« (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.2.2.) Općina Lipovljani može se prijaviti 
na natječaj za ishođenje financijskih sredstava za realizaciju projekta “Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca 
i nogostupa u Lipovljanima” u iznosu do 100 % prihvatljivih troškova investicije. 
 

Sredstva potpore koja se ovim natječajem osiguravaju dolaze iz proračuna Europske unije i 
državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika 
Hrvatska s 15 % udjela. Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za 
potporu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama, dok  najviši iznos vrijednosti projekta/operacije 
za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama.  
 

Nadalje, navedenim Pravilnikom propisani su uvjeti prihvatljivosti korisnika ovog natječaja, te se 
isti odnose na sljedeće; predmetna prijava (nerazvrstana cesta) treba se odnositi na cestu u naselju s 
najviše 5.000 stanovnika, unutar jednog projekta/operacije prihvatljivo je građenje jedne nerazvrstane 
ceste, predmetna investicija treba biti sastavni dio Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta Općine, 
projektno tehnička dokumentacija i potrebite dozvole i/ili suglasnosti/mišljenja moraju biti ishođene do 
trenutka prijave na natječaj, te iste trebaju glasiti na korisnika (Općina Lipovljani), predmetno ulaganje 
mora biti uslađeno s strateškim razvojnim programom Općine Lipovljani i prostornim planom Općine 
Lipovljani, te Korisnik mora ishoditi Odluku predstavničkog tijela (Općinskog vijeća) o suglasnosti za 
provedbu predmetnog ulaganja te u prilogu iste priložiti popunjeni propisani obrazac prijave “Opis 
projekta”. 

Kako općinska služba Općine Lipovljani aktivno prati trendove i natječaje kojima se osiguravaju 
financijska sredstva za realizaciju kapitalnih i drugih programa/projekata na nivoima lokalnih samouprava, 
Općina Lipovljani je pravovremeno krenula u pripremu sve potrebite dokumentacije kako bi se osigurali 
preduvjeti javljanja na natječaje ovakvog tipa, te osigurala visoka razina pripremljenosti projekata od 
razvojnog interesa Općine u trenutku otvaranja natječaja. U tu svrhu, Općina Lipovljani je za projekt 
“Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima” pripremila svu potrebitu 
dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj, osigurala usklađenost iste s razvojnim dokumentima 
Općine (Prostornim planom, Strateškim planom gospodarskog razvoja Općine Lipovljani 2014.-2017.), te 
pripremila projektni prijedlog koji je sastavni dio ove Odluke te kojim se detaljno specificira namjera ovog 
projekta. 
 

Uslijed gore navedenog, preduvjet prijave na natječaj Mjere 07., Podmjere 7.2., tip operacije 
7.2.2. je ishođenje Odluke o suglasnosti Općinskog vijeća Općine Lipovljani o prihvaćanju i prijavi 
predmetne investicije na navedeni natječaj. Stoga, predlaže se Općinskom vijeću Općine Lipovljani 
donošenje Odluke O PRIJAVI PROJEKTA „Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u 
Lipovljanima“ na natječaj Programa ruralnog razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2. kako 
je gore navedeno. 
 
 
Prilog ove Odluke je obrazac „Opis projekta“ i čini sastavni dio ove Odluke. 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani 


