REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-05
Lipovljani, 31. kolovoza 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
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 06. rujna 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 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 05. srpnja 2018.
godine,
2. Aktualni sat,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2018. godinu
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,
4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju razvojnih programa za 2018. godinu za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2018. godine,

5. Polugodišnji financijski izvještaj Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani za 2018.godinu
6. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima za 2018. godinu,
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja uličnog
vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga“ unutar mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Općine
Lipovljani.
Mole se pozvani da se odazovu na sjednicu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon 044
635 602.
Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani, (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14,
4/18 i 9/18 ispr.) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani,
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 10. sjednici održanoj 06. rujna 2018. godine donijelo
je
ODLUKU
O raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima općine Lipovljani
Raspisat će se natječaj za dodjelu stipendije sukladno Pravilniku:
Četiri stipendije redovnim studentima.
Ukoliko sukladno bodovanju dva studenta imaju isti broj bodova prednost ima student sa
boljim postignutim uspjehom.
1. Odluku o dodijeli stipendija će donijeti općinsko vijeće općine Lipovljani, a ugovor o
stipendiranju sa studentima će sklopiti općinski načelnik.
2. Visina stipendije je 700,00 kuna mjesečno.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-01
Lipovljani, 06. rujna 2018. godine
Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik broj: 29/09, 7/13,
28/14, 4/18 i 9/18 ispr.) i članka 20. Stavka 7. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“ (NN 48/2018) iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/2016), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 10.
sjednici održanoj 06. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT
„IZGRADNJA ULIČNOG VODOVODA U ULICI KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG
U NESELJU BANOVA JARUGA“ UNUTAR MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I
OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG
RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom, daje se suglasnost trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. za javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju, sa sjedištem u Kutini, za provedbu ulaganja na području Grada
Kutine odnosno naselja Banova Jaruga za projekt „Izgradnja uličnog vodovoda u ulici kneza
Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga˝ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
Članak 2.
Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“, Pod mjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta
male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip
operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda“.
Članak 3.
U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno
daje suglasnost za prijavu.
Sastavni dio ove Odluke je i Opis projekta u skladu s Prilogom 12 natječaja za provedbu
Pod mjere 7.2 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu" – provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-05/18-01/03
URBROJ:2176/13-01-18-01
Lipovljani, 06. rujna 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik broj: 29/09, 7/13,
28/14, 4/18 i 09/18-ispr.) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 10. sjednici održanoj
06. rujna 2018., donijelo je
Odluku o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe na dijelu naselja Piljenice
(od kućnog broja Piljenice 157 do Piljenice 164)
Članak 1.
Ovom odlukom povjeravaju se poslovi javne vodoopskrbe na dijelu naselja Piljenice,
od kućnog broja Piljenice 157 do Piljenice 164.
Članak 2.
Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe na dijelu naselja Piljenice, od kućnog broja
Piljenice 157 do Piljenice 164 povjerava se trgovačkom društvu Moslavina d.o.o.
Kutina, Zagrebačka 1, Kutina koje je investitor Projekta: Izgradnja uličnog vodovoda u
ulici kneza Ljudevita Posavskog na lokaciji k.o. Banova Jaruga k.č. 859/2, 858, k.o.
Piljenice k.č. broj 273.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom vjesniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-05/18-01/03
URBROJ:2176/13-01-18-02
Lipovljani, 06. rujan 2018. godine
Predsjednik
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/18-01/10
UR.BROJ: 2176/13-02-18-02
LIPOVLJANI, 31.07.2018.

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI ZA
RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018. GODINE
Prema Statutu Općine Lipovljani, a u skladu s novim zakonskim obvezama,
Načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izviješće o
svom radu. U tekućem mandatu ovo je drugo polugodišnje izvješće koje se daje
općinskom vijeću na znanje. Ovo izvješće se odnosi na razdoblje 01.01.2018. –
30.06.2018. godine, kako slijedi:

I.

UVODNI DIO

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da
općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge
općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire
njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene
statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Lipovljani, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao
izvršavanje općih akata općinskog vijeća, izvršavao planove u realizaciji projekata,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i
rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u
skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim
sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz
aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

U ovom izvještajnom razdoblju započeo sam sa realizacijom izbornog
programa. U izvještajnom razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani
prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz nadležnosti općinskog
načelnika. Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su prijedlozi
akata, izvješća o godišnjem izvršenju proračuna za 2017. godinu, prijedlozi izmjena i
nadopuna proračuna za 2018. godinu, te niz prijedloga iz područja; gospodarstva,
komunalnih djelatnosti, djelatnosti trgovačkih društava i ustanova kojima je općina
vlasnik (Lip Kom d.o.o, Lipkom Servisi d.o.o., Dječji vrtić Iskrica, Narodna knjižnica i
čitaonica Lipovljani) i ostalog.
Održao sam sastanke sa mjesnim odborima, gospodarstvenicima, udrugama i
stanovništvom, koje i dalje primam svakodnevno i koje mi se u izvještajnom razdoblju
obraća radi rješenja svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih,
kulturnih, sportskih i ostalih. Kontinuirano se održavaju sastanci sa županijom i
čelnicima Sisačko moslavačke županije (SMŽ), Županijske uprave za ceste Sisačko
moslavačke županije, Hrvatskim autocestama, predstavnicima
Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskim vodama, Agencije za
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svezi daljnje podrške našim
projektima.
Prisustvovao sam svečanim sjednicama Općinskih vijeća, sjednicama Upravnih
odbora Lokalne akcijske grupe Moslavina, čiji je općina član, kao i koordinacijama i
susretima sa čelnicima susjednih gradova i općina naše Županije. U posjet našoj općini
u nekoliko navrata su dolazili visoki državni i regionalni dužnosnici. Posjet visokih
dužnosnika našoj Općini dokaz su uspješne politike koja se i dalje provodi u općini, tim
više što smo prepoznati kao perspektivna općina u pogledu gospodarskog, turističkog
razvoja, kulturnog i sportskog razvoja.
U području obrazovanja i društvenih djelatnosti izvršeno je slijedeće :
U programu školstva nastojalo se doprinijeti što kvalitetnijem osnovno školskom
obrazovanju te omogućiti programe iznad pedagoškog standarda.
Tako je u osnovnoj školi nastavljeno realiziranje dodatnih programa; osigurana su
sredstva za nagrade najboljih učenika u osnovnoj školi, kao i učenika koji su postigli
zapažene rezultate na raznim natjecanjima. I u ovoj se godini sufinanciraju i prijevozne
karte za učenike srednjih škola, dok se za šestero studenata s područja općine izdvaja
mjesečna naknada, deset mjeseci godišnje. Uz to, Općina Lipovljani je potpisala sa
SMŽ Sporazum o sufinanciranju projekta Energetske obnove OŠ Josipa Kozarca i
sportske dvorane u Lipovljanima, projekt vrijedan 6.730.000,00 kn, a gdje će Općina
Lipovljani sufinancirati projekt sa 300.000,00 kn.

Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi bio je također vrlo opsežan i
sadržajan. Podupirana su i organizirana kulturna događanja naših brojnih kulturnih
udruga. Nastavljeno je daljnje ulaganje u nabavu novog knjižnog fonda naše knjižnice.
Povodom Dana Općine Lipovljani organiziran je kulturno zabavni program, a Dani
Josipa Kozarca u Lipovljanima, pokrenuti 2013.godine, pokazali su se kao nastavak
jedne lijepe tradicije, koju u idućim godinama treba dodatno razvijati i implementirati. I
u ovom je razdoblju nastavljeno podupiranje kulturnih i sportskih udruga, a započete
su pripreme na organizaciji manifestacije Lipovljanski susreti 2018.
Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu
osiguravaju se djeci, mladima i ostalim stanovnicima Općine preduvjeti za bavljenje
tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i poticanje i promicanje
sporta kao zdravog načina života. Tako se podupire rad sportskih klubova i drugih
sportskih institucija kroz sufinanciranje njihovog redovnog rada.
U području socijalne skrbi i zdravstva učinjeno je slijedeće:
Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju kroz
sufinanciranje djelatnosti logopeda, zatim programom pomoći koji obuhvaća pravo na
stalnu pomoć teško bolesnim i nemoćnim osobama, pravo na jednokratnu pomoć
rodiljama, tako da jednokratna pomoć za rodilje za prvo dijete iznosi 1.000,00 kn, drugo
dijete 2.000,00 kn, a za treće i svako slijedeće dijete 6.500,00 kuna.
Vatrogastvo:
Redovno je financiran rad Vatrogasne zajednice općine Lipovljani prema Zakonu o
vatrogastvu, kojim se osigurava kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području
naše općine, uz dodatna sredstva za opremu te potražnog psa.
Gospodarstvo i poljoprivreda:
Na području gospodarstva, nastavlja se projekt subvencioniranja kamatnih stopa za
poduzetničke kredite, čiji sam povremeni član po funkciji općinskog načelnika. Što se
tiče subvencijskog djela, Općina je u 2018.godini nastavila program subvencije novog
zapošljavanja i samozapošljavanja za nezaposlene osobe s područja općine i
poduzetnike s područja naše općine. Za svako novo radno mjesto, ovisno o
sistematizaciji i stručnoj spremi, općina je osigurala u svome programu bespovratna
sredstva od 3.500 do 7.500 kuna. U program se uključilo nekoliko poduzetnika s
područja naše općine.
Na području poljoprivrede nastavljeno je sa sufinanciranjem polica osiguranja usjeva
lokalnih poljoprivrednika, kao i sufinanciranje osjemenjivanja goveda i krmača,
subvencioniranjem pčelarstva na području općine. Sukladno novom Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu, općina je provela postupak izrade i donošenja Programa
raspolaganja poljoprivrednim u vlasništvu RH za područje Općine Lipovljani.
Imovinsko pravni poslovi:
Nastavljen je rad na izradi registra nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani, kao i
postupci upisa prava vlasništva na Općinu Lipovljani kao pravnog slijednika. Navedeni
registar je i temelj za izradu Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine.

Prostorno planiranje:
Započet postupak izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Lipovljani, osnovni razlog pokretanja postupka izmjena prostornog plana je realizacija
projekta izgradnje ceste Lipovljani-Lipik. Planirana trasa ceste Lipovljani-Lipik prolazi
poduzetničkom zonom Hatnjak i spaja se na čvor Lipovljani na autocesti A3 BreganaZagreb-Lipovac.
Investicije:
U sustavu komunalne infrastrukture Općine Lipovljani u tijeku su sljedeći
projekti:
- Započeta je izgradnja II A faze (kanal 5) sekundarne kanalizacije u
Lipovljanima. Radi se o zahvatu koji obuhvaća izgradnju kanalizacije u
Samoborskoj ulici. Također je vrlo važno naglasiti za realizaciju ovoga projekta,
da su ovaj projekt sufinancirale Hrvatske vode s 80%, a ukupna vrijednost
projekta iznosi 1.071.440,88 kuna.
- Održano je niz sastanaka u Hrvatskim vodama oko nastavka ulaganja u sustav
odvodnje u Općini Lipovljani. Tako su otvorene teme oko nastavka
sufinanciranja projekta sekundarne kanalizacije, te projektiranje novih sustava
odvodnje za ostala mjesta u općini Lipovljani, kao i za projektiranje pročistača
otpadnih voda. Također, aktualna tema je i izgradnja trajnog nasipa za obranu
od poplave u mjestu Kraljeva Velika, za što je napravljen idejni projekt te je u
tijeku izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.
- Sa ŽUC-om SMŽ potpisan je Sporazum o sufinanciranju obnove lokalne ceste
u mjestu Kraljeva Velika, u iznosu od ukupno 1,4 mil. kuna, a realizacija
projekta je predviđena za kolovoz 2018.
- Nakon javne nabave, započeta je druga faza projekta Rekonstrukcija Trga sv.
Josipa i Trga hrv. branitelja u Lipovljanima, vrijednosti 1.089.221,94 kn.
- Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lipovljani-projekt je
vrijedan 500.000,00 kn, od čega je bitno naglasiti da će projekt sufinancirati
MRRFEU s iznosom od 150.000,00 kn.
- Odobren projekt Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca, projekt vrijednosti
4.100.000,00 kn 100% financiran sredstvima EU preko Mjere 7.2.2. U tijeku je
provođenje postupka nabave radova, a početak radova se očekuje u rujnu.
- Započet Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa područjima u
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes ulaganja-izrada plana razvoja
širokopojasne infrastrukture u suradnji s Gradovima Novska i Hrvatska
Kostajnica te Općinama Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Majur
koji bi se financirao kroz EU strukturne fondove. U tijeku je izrada studije
izvodljivosti za navedeni projekt (vrijednosti izrade studije izvodljivosti
247.500,00 kn, sufinanciranje Općine Lipovljani 9,9%).

U sustavu poduzetničke infrastrukture u izvještajnom razdoblju, učinjeno je
sljedeće:
-

Završeni su radovi na izgradnji projekta čvora Lipovljani na autocesti A3
Bregana-Zagreb-Lipovac, čime je u poduzetničkoj zoni „Blatnjača“ izgrađeno
oko 1200 metara komunalne infrastrukture (cesta, vodovod, struja), u vrijednosti
oko 12 mil. kuna.

U sustavu socijalnih projekata u izvještajnom razdoblju, učinjeno je sljedeće:
- Prijavljen je projekt Zaželi-program zapošljavanja žena, ukupne vrijednosti
1.634,875,45 kn
U području komunalnog gospodarstva
Organizirano je i praćeno obavljanje komunalnih djelatnosti:

III.

-

opskrbu pitkom vodom

-

održavanje čistoće

-

održavanje javnih površina

-

održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva

-

zimska služba

-

obavljanje dimnjačarskih usluga

-

stanje javne rasvjete

-

uređenje groblja

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Lipovljani za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz
nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine Lipovljani, a samim time i
zadovoljavanje potreba građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini
Lipovljani, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati
uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Lipovljani te
je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova
općine Lipovljani kao jedinice lokalne samouprave u 2018. godini.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Horvat

