REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-07
Lipovljani, 09. studeni 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
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 14. studenog 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani od 05. listopada
2018. godine,
2. Aktualni sat,
3. Izvješće mandatnog povjerenstva,
4. Polaganje prisege zamjenice vijećnika,
5. Prijedlog Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2019. godinu i projekcije za 2020.2021.godinu,
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
7. Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija,
8. Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka,

Mole se pozvani da se odazovu na sjednicu, a eventualni izostanak da opravdaju na telefon
044 635 602.
Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. ing. šum. v.r.

RIJEDLOG

ODLUKE

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13,
28/14, 4/18, ispr.9/18) i članaka 21. do 27. Pravilnika o provedbi pod mjere 19.2. „Provedba
operacija unutar CLLD strategije“, pod mjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje
LAG-a“ i pod mjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom
razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), NN
96/2017, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi pod mjere 19.2.
„Provedba operacija unutar CLLD strategije“ pod mjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti
suradnje LAG-a“ i pod mjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora
lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NN 53/2018,
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Lipovljani, održanoj
dana 14. studenog 2018. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja ograde oko novog groblja u Piljenicama“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Lipovljani za provedbu ulaganja u projekt
“Izgradnja ograde oko novog groblja u Piljenicama (u daljnjem tekstu: projekt) u naselju
Piljenice na području Općine Lipovljani.
Članak 2.
Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na
Natječaj za provedbu pod mjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, provedba
Tipa operacije 2.1.1. „Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta
života na ruralnom prostoru“.
Članaka 3.
Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta“ koji je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.

Članak 4.
Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Lipovljani.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:361-02/18-01/02
URBROJ: 2176/13-01-18-01
Lipovljani, 14. studeni 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 ispr.9/18) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije studentima na
području Općine Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 14.
studenog 2018. godine, na Prijedlog Općinskog načelnika donijelo je
ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA
I.
Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Općine
Lipovljani, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Općine Lipovljani dodjeljuju
se slijedeće stipendije:

1. Marija Štrban iz Lipovljana, prva nastavna godina Pravnog fakulteta u
Osijeku, Preddiplomski sveučilišni studij, Socijalni rad, ostvarila ukupno 80
bodova,
2. Ema Čop iz Lipovljana, prva nastavna godina, Ekonomskog fakulteta u
Zagrebu, preddiplomski i diplomski studij poslovne ekonomije, ostvarila
ukupno 70 bodova,
3. Ivona Letvenčuk iz Piljenica, prva nastavna godina Rudarsko-geološkonaftnog fakulteta, preddiplomski studij, ostvarila je ukupno 70 bodova,
4. Andrea Matejaš iz Lipovljana, treća nastavna godina Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, preddiplomski studij smjer
Ekoinženjerstvo, ostvarila ukupno 70 bodova.

II.
Sukladno raspisanom natječaju pristiglo je ukupno sedam zamolbi od kojih je jedna
nepravovaljana. Izvršenim bodovanjem , sukladno utvrđenoj listi kandidata dodjeljuju se
četiri stipendije sa najvećim brojem bodova po bodovnoj listi, odnosno najboljim prosjekom
ocjena.
Obzirom da četiri kandidatkinje imaju isti broj bodova, sukladno Pravilniku stipendije su
ostvarile kandidatkinje sa boljim prosjekom ocjena.
Lista kandidata i bodovna lista sastavni su dio ove Odluke.
Mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna. Stipendija se neće isplaćivati za mjesec srpanj i
kolovoz, stipendije će se početi isplaćivati počevši od 01. prosinca 2018. godine na dalje.

III.
Ugovor o stipendiranju potpisat će općinski načelnik Općine Lipovljani.
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/18-01/01
URBROJ: 2176/13-01-18-03
Lipovljani, 14. studenog 2018. godine
Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl. inž. šum.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18) i
članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18 i 09/18
ispravak) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 12. sjednici održanoj 14. studenog 2018. godine
donosi:

ODLUKU
O vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade određuje se u visini od 3,36 kuna po četvornom
metru (m2) korisne površine.
Članak 2.
Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po
četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 2/02).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku, a primjenjuje se od
01. siječnja 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-03/18-01/01
URBROJ:2176/13-01-18-01
LIPOVLJANI, 14. STUDENOG 2018. GODINE
Predsjednik
Tomislav Lukšić, dipl. ing.šum.

