REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-04
Lipovljani, 29. lipnja 2018. godine
Na temelju članka 34. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13
,28/14, 4/18 i 9/18 ispr.) i članka 29. 54. i 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14), predsjednik Općinskog vijeća Općine
Lipovljani
SAZIVA
9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 05. srpnja 2018. godine
s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I RED
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 06. lipnja 2018.
godine,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva,
3. Polaganje prisege zamjenice vijećnika Općinskog vijeća Općine Lipovljani,
4. Aktualni sat,
5. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola,
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima,
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg
vrtića u Lipovljanima.
Mole se pozvani da se odazovu na sjednicu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon 044
635 602.

Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/05
URBROJ: 2176/13-01-18-01
Lipovljani, 05. srpnja 2018. godine
Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani , (Službeni
vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Mandatno povjerenstvo Općine Lipovljani podnosi

IZVJEŠĆE
O stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Općinskog vijeća Općine Lipovljani i ispunjenju
uvjeta za početak mandata zamjenika vijećnika

I.
Mandatno povjerenstvo izvješćuje Općinsko vijeće:
1. Mario Ribar iz Lipovljana, Kolodvorska 40, izabrani vijećnik u Općinsko vijeće Općine
Lipovljani sa liste HSS-a SDP-a, HSU-a i HNS-a stavio je mandat u mirovanje pismenim
putem dana 26. lipnja 2018. godine.
Mandatno povjerenstvo izvješćuje da je koalicija stranaka HSS-a, SDP-a, HSU-a i HNS-a
pismenim putem izvijestila Općinsko vijeće Općine Lipovljani da će umjesto Maria Ribara
zamjenica vijećnika biti Marica Horvat sa liste HSS-a, SDP-a, HSU-a, HNS-a.
II.
Ovo Izvješće daje se na znanje svim vijećnicima Općinskog vijeća Općine Lipovljani .

Predsjednik Mandatnog povjerenstva
Josip Kovačević v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-01
Lipovljani, 05. srpnja 2018. godine
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj:
10/97,107/07 I 94/13) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, 29/09 ,7/13, 28/14 ,
4/18 i ispr. 9/18), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 8. sjednici održanoj 05. srpnja 2018.
godine donosi
RJEŠENJE
O imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Iskrica Lipovljani
I.
Marija Duda, rođena 26. studenog 1967. godine, iz Lipovljana, Braće Radić 8, ponovo se imenuje se za
ravnateljicu Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima, na vrijeme od 4 godine, počevši od 27. srpnja 2018.
godine.
II.
Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića u Lipovljanima da sa imenovanom
ravnateljicom zaključi ugovor o radu.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“.
OBRAZLOŽENJE
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima objavilo je Natječaj u Narodnim novinama, broj:
45/18 za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima. Po provedenom natječaju
utvrđeno je da je na isti u natječajnom roku pristigla jedna prijave i to prijava Marije Duda iz Lipovljana,
Braće Radića 8.
Utvrđeno je da je prijava pravovremena i potpuna, te da kandidatkinja ispunjava natječajne uvjete.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima na sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine,
donijelo je Odluku i predlaže Općinskom vijeću Općine Lipovljani da se Marija Duda iz Lipovljana, Braće
Radića 8, ponovo imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima na mandat od četiri
godine s početkom mandata 27. srpnja 2018. godine.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.
U Lipovljanima 05. srpnja 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić

Na temelju članka 26.Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14,
4/18 i ispr.9/18 ) , Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 9. sjednici održanoj 05. srpnja
2018. godine donijelo je
ODLUKU
O subvencioniranju prijevoza učenika
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način subvencioniranja prijevoza učenika prvih, drugih,
trećih i četvrtih razreda srednje škole koji za prijevoz od kuće do škole i obrnuto koriste javni
prijevoz za dolazak u školu, a koji imaju prebivalište na području Općine Lipovljani.
Članak 2.
Pod javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz autobusom ili vlakom od mjesta prebivališta
do mjesta škole i natrag .
Članak 3.
Troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općina Lipovljani će
subvencionirati u iznosu od 25% cijene mjesečne karte javnog prijevoza vlakom i to u razdoblju
od rujna do prosinca 2018. godine i od siječnja do lipnja 2019. godine.
Članak 4.
Kriteriji za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza su:
1. da je učenik redovno upisao školsku godinu,
2. da učenik ima prebivalište na području Općine Lipovljani,
3. da putuje sredstvima javnog prijevoza ,
Članak 5.
Na temelju ove Odluke objavit će se javni poziv za podnošenja zahtjeva za subvencioniranje
troškova javnog prijevoza učenika.
Javni poziv će se objaviti na službenoj Web stranici Općine Lipovljani i na oglasnoj ploči
Općine Lipovljani.
Točka 6.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza učenika 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 računa učenika ili roditelja skrbnika na koji će se izvršiti isplata,
Učenicima koji putuju autobusom bit će isplaćeno 25 % od iznosa mjesečne karte za vlak.

-2Učenicima koji putuju iz Krivaja autobusom , priznat će se kao da putuju vlakom na relaciji
Lipovljani- Kutina, Lipovljani Novska.
Članak 7.
Temeljem podnijetih zahtjeva i dokumentacije za subvencioniranja troškova javnog prijevoza,
Jedinstveni upravni odjel –služba za računovodstvo će izvršiti mjesečnu isplatu subvencije na
račun korisnika.
Članak 8.
U slučaju prekida školovanja ili druge promjene , učenik ,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.
Članak 9.
Sredstva za izvršavanje ove Odluke osigurat će se u Općinskom proračunu Općine Lipovljani
za 2018. i 2019. godinu.
Članak 10.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-03/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-01
Lipovljani, 05. srpnja 2018. godine
Predsjednik
Tomislav Lukšić

________________________________
(ime i prezime)
________________________________
(adresa)
________________________________
datum i mjesto
OPĆINI LIPOVLJANI
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3
LIPOVLJANI

Predmet: subvencija prijevoza učenika,
Zahtjev
Podnosim naslovu zahtjev za subvencioniranje prijevoza željeznicom, autobusom
Na relaciji od________________________do__________________________________ i
natrag.
Učenik-ca sam _________razreda ______________________________________
Naziv škole i mjesto

______________________________________
podnositelj zahtjeva roditelj
_________________________________
supotpis učenika

Prilog: 1. preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
2. potvrda škole o redovnom upisu u tekuću školsku godinu 2018/19.
3. preslika osobne iskaznice jednog od roditelja
4. fotokopija računa na koji će se isplaćivati subvencija
5. preslika mjesečne karte (za vlak ili autobus)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 602-03/18-01/01
Urbroj: 2176/13-02-17-02
Lipovljani, 06. srpnja 2018. godine
Na temelju članka 5. Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika , Općinski načelnik
Općine Lipovljani objavljuje
JAVNI POZIV
Za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.

Pravo na subvenciju prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na
području Općine Lipovljani koji su redovno upisani u srednju školu na području
Republike Hrvatske , i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta
školovanja sredstvima javnog prijevoza.
Subvencija prijevoza iznosi 25% cijene mjesečne učeničke karte za vlak za
određenu relaciju .
Subvencija prijevoza odobrava se za razdoblje od rujna do prosinca 2018. godine
i od siječnja do lipnja 2019. godine.
Zahtjev po ovom pozivu podnosi roditelj odnosno skrbnik učenika uz supotpis
učenika.
Prijava za subvenciju prijevoza podnosi se na obrascu koji se može dobiti u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili putem Web stranice
Lipovljani. hr ,
Uz prijavu za subvenciju prilaže se: potvrda o redovnom upisu u I.,II.,III.,i IV.,
razred srednje škole , potvrda o mjestu prebivališta ili kopija osobne iskaznice,
kopija mjesečne karte (za vlak ili autobus) , broj računa učenika ili skrbnika na koji
će se izvršiti isplata.
Učenici koji putuju autobusom priložit će mjesečnu kartu za autobus , a isplatit će
im se 25% mjesečne karte za vlak.
Učenicima koji putuju autobusom iz Krivaja priznat će se 25% mjesečne karte za
vlak od Lipovljana do Kutine i do Novske.
Isplatu iznosa subvencije vrši Općina Lipovljani na tekući račun korisnika do kraja
mjeseca za slijedeći mjesec.
Korisnik prava na subvenciju prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na
ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine
Lipovljani
Sve potrebne informacije po ovom pozivu mogu se dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Lipovljani na telefon 044 635 602.
Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno sa 31. listopadom 2018. godine.
Općinski načelnik
Nikola Horvat

