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OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljo-

privrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) i članka 26. Statuta Općine 
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 14/21), Općinsko 
vijeće Općine Lipovljani, na 14. sjednici održanoj  
8. ožujka 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske za područje Općine Lipovljani

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvo-

đenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Općine Lipovljani. 

Povjerenstvo čine tri člana: po jedan predstavnik 
pravne, geodetske i agronomske struke.

Djelokrug rada Povjerenstva iz stavka 1. ovoga 
članka utvrđen je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu 
(»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

Članak 2.
U povjerenstvo se imenuju:



Stranica 278 - Broj 16 »SLUŽBENI VJESNIK« Četvrtak, 9. ožujka 2023.

1. Danijela Matejaš, pravnik
2. Jadranko Marinković, geodet
3. Domagoj Matejaš, agronom.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/23-01/01
URBROJ: 2176-13-01-23-01
Lipovljani, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

2.
Na temelju članka 11. Statuta Općine Lipovljani 

(»Službeni vjesnik«, broj 14/21) i članka 12. Odluke 
o javnim priznanjima Općine Lipovljani (»Službeni 
vjesnik«, broj 2/12), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, 
na prijedlog općinskog načelnika Općine Lipovljani, na  
14. sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine, donijelo je 

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja

I. 
Općinsko vijeće Općine Lipovljani dodjeljuje javna 

priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 
značaja za razvitak i ugled Općine Lipovljani kako slijedi:

1. NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

ĐURI VIDMAROVIĆU 

Za izuzetan i osobito vrijedan doprinos i posti-
gnuća u javnom i kulturnom životu, književnosti, 
očuvanju tradicije i povijesnog identiteta te 
promociji Općine Lipovljani u Hrvatskoj i svijetu.

2. ZAHVALNICU Općine Lipovljani

NIKOLI ZEMANU

Za entuzijazam, volonterstvo i osobito vrijedan 
doprinos u očuvanju zavičajne povijesti te za 
promicanje kulture, sporta i svih drugih područja 
društvenog života u Općini Lipovljani.

3. ZAHVALNICU Općine Lipovljani

UDRUZI UMIROVLJENIKA

Povodom 15. obljetnice osnutka udruge, za 
osobite zasluge u promicanju skrbi, politike 

humanitarnog djelovanja, kulture i sporta te 
sudjelovanju u društvenom životu i promociji 
Općine Lipovljani.

4. ZAHVALNICU Općine Lipovljani

ŠPORTSKO RIBOLOVNOM DRUŠTVU ŠARAN

Povodom 65. obljetnice osnutka udruge, za oso-
bito vrijedan doprinos u razvoju i unapređenju 
ribolovnog društva, promicanju rekreativnog i 
sportskog ribolova te sudjelovanje u društvenom 
životu i promociji Općine Lipovljani.

II.
Priznanja Općine Lipovljani iz točke I. ove Odluke 

dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 
Općine Lipovljani u povodu obilježavanja Dana Općine 
Lipovljani 17. ožujka 2023. godine.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/23-01/01
URBROJ: 2176-13-01-23-01
Lipovljani, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

3.
Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom 

uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19) te članka 26. Statuta Općine 
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 14/21), Općinsko 
vijeće Općine Lipovljani, na 14. sjednici održanoj  
8. ožujka 2023. godine, donosi

O D L U K U 
o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Lipovljani

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Donose se IV. izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Lipovljani (u daljnjem tekstu: Plan) koji 
je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod naslovom 

»IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Op-
ćine Lipovljani«, a sastoji se od:
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I. Tekstualni dio - Odredbe za provođenje

II. Grafički dio 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA  
POVRŠINA 1 : 25000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI  
I MREŽE 1 : 25000
2.1. Promet
2.2. Sustav telekomunikacija 
2.3. Elektroopskrba
2.4. Vodoopskrba
2.5. Odvodnja otpadnih voda
2.6. Naftovodi i plinovodi

3. UVJETI KORIŠTENJA,  
UREĐENJA I ZAŠTITE  
PROSTORA 1 : 25000
3.1. Uvjeti korištenja u skladu sa zaštitom  

 prirodne i kulturne baštine
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.3. Vodnogospodarski sustav
3.4. Posebne mjere uređenja i zaštite

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA  
NASELJA 1 : 5000
4.1. Naselje Lipovljani
4.2. Naselje Lipovljani i Naselje Krivaj
4.3. Naselje Kraljeva Velika
4.4. Naselje Kraljeva Velika
4.5. Naselje Kraljeva Velika
4.6. Naselje Piljenice

III. Obrazloženje Prostornog plana

IV. Obvezni prilozi

• Popis dokumenata i propisa 
• Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom 

uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19)

• Mišljenja iz članka 101. Zakona o prostornom 
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19)

• Mišljenje iz članka 107. Zakona o prostornom 
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19)

• Izvješće s javne rasprave
• Sažetak za javnost
• Evidencija postupka izrade i donošenja Pro-

stornog Plana.
Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio 

ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća 
Općine Lipovljani i potpisom predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Lipovljani.

Članak 3.
IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Lipovljani izrađene su u skladu s odlukom o 
izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 65/21).

Uvid u IV. izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Lipovljani može se obaviti u prosto-
rijama Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 
44322 Lipovljani.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.
U članku 8. stavku /1/ dodaje se nova alineja 

koja glasi:
• planirana trasa državne ceste Lipovljani - Lipik.

Članak 5.
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a. koji 

glasi:

Članak 14.a.
/1/ Pod građevinama turističko-ugostiteljske dje-

latnosti u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se 
građevine za obavljanje sljedećih djelatnosti:

• građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, 
motel, apartmani, pansion, prenoćište i sl.)

• građevine za pružanje ugostiteljskih usluga 
(restorani, picerije, barovi i sl.)

• građevine u funkciji seoskog turizma
• prateći i pomoćni ugostiteljski objekti i sadržaji
• objekti i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju.
/2/ Građevine za smještaj i boravak gostiju iz 

prethodnog stavka mogu se raditi disperzno, odnosno 
smještajne jedinice mogu biti u sklopu objekta, a mogu 
se izvesti i odvojeno od zajedničkih sadržaja (central-
nog objekta) uz uvjet da se nalaze na istoj čestici i s 
njim čine cjelinu te se kao takve ovim Planom smatraju 
jednim objektom.

Članak 6.
Iza članka 42. dodaje se novi podnaslov i članak 

42.a. koji glase:

2.2.4. Uvjeti smještaja sportsko-rekreacijske 
djelatnosti

Članak 42.a.
/1/ Sadržajima sportsko-rekreacijskih djelatnosti 

podrazumijevaju se sportske dvoranske građevine, 
zatvoreni bazeni i slične zgrade za zatvorena sportska 
igrališta, otvorena sportska igrališta i sportski tereni svih 
vrsta, veličina i kategorija s pomoćnim građevinama.

/2/ Za smještaj sportsko-rekreacijskih djelatnosti 
određuju se sljedeći uvjeti uređenja prostora i gradnje 
građevina za sportsko-rekreacijsku namjenu:
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• za smještaj sadržaja sportsko-rekreacijske 
namjene Planom su određena građevinska po-
dručja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka 
R1), označena na kartografskom prikazu broj 1. 
Korištenje i namjena površina i kartografskom 
prikazu broj 4. Građevinska područja naselja,

• sportsko-rekreacijska namjena može se planirati 
i u sklopu građevinskih područja drugih namjena 
iz ovog Plana; kao osnovna namjena unutar gra-
đevinskog područja naselja mješovite namjene 
i kao prateća namjena u sklopu građevinskog 
područja gospodarske i ugostiteljsko-turističke 
namjene,

• na građevnoj čestici sportsko-rekreacijske na-
mjene mogu se graditi građevine i kompleksi 
sportsko-rekreacijske namjene (mogu se graditi 
osnovne građevine i uz iste prateće i pomoćne 
građevine i uređivati vanjski prostori za obav-
ljanje djelatnosti),

• najmanja površina građevne čestice za sport-
sko-rekreacijsku namjenu je 1000 m2,

• na manjoj građevnoj čestici, ali ne manjoj od 
500 m2 mogu se planirati samo pojedinačni re-
kreacijski sadržaji - otvorena sportska igrališta 
koja se uređuju u sklopu građevinskih područja 
mješovite namjene i uz uvjet da je najveća GBP 
150 m2 za pomoćne (zakloni, garderobe, sani-
tarije) i prateće (manje ugostiteljske) sadržaje; 
najveća visina V=6,0 m to jest E=Po/Su+Pr+Pk,

• planirana je samostojeća izgradnja u odnosu na 
građevine na susjednim građevnim česticama,

• najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,5, a 
najveći koeficijent iskoristivosti je 1,2,

• najmanje 20% površine građevne čestice, od-
nosno cjelovito uređene površine sportsko- 
rekreacijskog kompleksa mora biti ozelenjeno,

• najviša visina V sportsko-rekreacijskih građe-
vina može biti 12,0 m, odnosno najviša etažna 
visina E=Po/Su+Pr+2 kat+Pk, a iznimno i više 
za pojedine dijelove građevine čija funkcija to 
zahtijeva,

• prateći sadržaji sportsko-rekreacijske namjene 
smatraju se trgovački, uslužni, zabavni, ugo-
stiteljski, komunalni i slični sadržaji u funkciji 
osnovne namjene i mogu biti do najviše 30% GBP,

• uz prateće sadržaje iz prethodne alineje, do-
zvoljava se i smještaj ugostiteljsko-turističkih 
sadržaja koji sadrže i smještajne kapacitete, 
a sve u skladu sa člankom 14.a. ovih Odredbi 
(izuzev smještaja građevina u funkciji seoskog 
turizma),

• najveća etažna visina pomoćnih građevina i 
građevina za prateće sadržaje ako se grade kao 
posebne građevine je E=Po/Su+Pr+Pk, odnosno 
najveća visina V= 6,0 m, osim za ugostiteljsko-
turističke građevine sa smještajnim kapacitetima 
gdje je najveća etažna visina E=Po/Su+Pr+ 
2 kat+Pk, odnosno najveća visina V=12,0 m, 

• udaljenost građevina od susjednih čestica mora 
biti jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 4,0 m,

• omogućuje se smještaj otvorenih sportskih 
igrališta na međama,

• omogućuje se postavljanje providne ograde 
na granici građevne čestice najveće visine od  
2,0 m, odnosno zaštitnih ograda propisane 
visine uz otvorena sportska igrališta,

• otvorena igrališta mogu se sezonski natkriti i 
uz otvorena igrališta mogu se postavljati mon-
tažna gledališta (tribina), što se ne uračunava 
u koeficijent izgrađenosti,

• građevna čestica, odnosno sportsko rekrea-
cijski - kompleks mora imati osiguran pristup 
na javnu prometnu površinu najmanje širine 
kolnika od 5,5 m,

• na građevnoj čestici, odnosno na javnoj promet-
noj površini uz tu česticu potrebno je osigurati 
potreban broj parkirališnih mjesta za osobna 
vozila i autobuse sukladno posebnim normativima 
iz članka 84.; od ukupnog broja parkirališnih 
mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za 
vozila invalida,

• građevine moraju biti izvedene u skladu s poseb-
nim propisima koji se odnose na arhitektonske 
barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti 
jedne kategorije stanovništva.

Članak 7.
Naslov »3.2. Opći uvjeti za izgradnju i uređenje zona 

ugostiteljsko turističke namjene unutar GP naselja« i 
pripadajući članci 61.a. i 61.b. se brišu.

Članak 8.
Podnaslov »3.2.1. Uvjeti za izgradnju i uređenje 

zone ugostiteljsko-turističke namjene - Centar za 
informiranje posjetitelja Parka prirode Lonjsko polje 
(T5)« i pripadajući članak 61.c. se brišu.

Članak 9.
U članku 69. stavku /3/ u prvoj rečenici broj 

»128,50« mijenja se brojem »127,08«.
U članku 69. stavku /3/ druga rečenica se briše.

Članak 10.
U članku 70. stavku /2/ broj »50,69« mijenja se 

brojem »51,46«.
U članku 70. stavku /3/, podstavak 1. se briše.

Članak 11.
U članku 77. dodaje se novi stavak koji glasi:
/2/ Prilikom određivanja konačne trase ceste 

Lipovljani - Lipik, daljnjom razradom na razini detalj-
nije prostorno-planske i projektne dokumentacije, na 
području eksploatacijskih polja Lipovljani i Jamarica 
potrebno je voditi računa o postojećim naftno-rudar-
skim objektima, kao i nemogućnost izmještanja istih.

Članak 12.
U članku 111. dodaje se novi stavak koji glasi:
/2/ Lokacije planiranih uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda (UPOV), prikazane na kartografskom 



Broj 16 - Stranica 281»SLUŽBENI VJESNIK«Četvrtak, 9. ožujka 2023.

prikazu 2.5. Odvodnja otpadnih voda, su okvirne te će 
se točne lokacije utvrditi u skladu s tehničkim rješenji-
ma, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu, 
a na iste mogu utjecati eventualni položaj postojećih 
instalacija ili posebni uvjeti nekog od javnopravnih 
tijela. Navedena promjena neće se smatrati izmjenom 
ovog Plana.

Članak 13.
U članku 132. stavku /8/ podstavak 2. mijenja 

se i glasi:
Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 

za pružanje komunikacijskih usluga putem elektroma-
gnetskih valova, bez korištenja vodova, određuje se 
planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih 
sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim gra-
đevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima 
u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog de-
finiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

• gradove i gusto naseljena područja ili njihove 
dijelove i to posebno za brdovita i posebno za 
ravničasta područja;

• ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno 
za ravničasta područja;

vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja 
radijskim signalom koji će se emitirati radijskim susta-
vima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili 
stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane 
svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće. 

Članak 14.
U članku 144. dodaje se novi stavak /18/ koji glasi:
/18/ Velikim zvijerima na područjima koja nasta-

njuju potrebno je osigurati siguran prijelaz preko brzih 
prometnica (izgradnjom tunela, vijadukata, zelenih 
mostova) uz istovremeno onemogućavanje izravnog 
prijelaza (izgradnjom odgovarajućih ograda) kako bi 
se smanjila opasnost od stradavanja.

Članak 15.
U članku 149.a. stavak /3/ mijenja se i glasi:
/3/ Prilikom provedbe Prostornog plana uređenja 

Općine Lipovljani potrebno je pridržavati se svih mjera 
zaštite radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za 
život i zdravlje ljudi i životinja, materijalna i kulturna 
dobra i okoliš u slučaju prirodnih i tehničko-tehnološ-
kih katastrofa i velikih nesreća, kao i ostalih važećih 
zakona i pravilnika s naglaskom na:

• Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 
Lipovljani,

• Zakon o sustavu civilne zaštite,
• Zakon o prostornom uređenju,
• Zakon o gradnji,
• Zakon o zaštiti okoliša,
• Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda,
• Zakon o zaštiti od požara,
• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima,
• Prostorni plan uređenja Općine Lipovljani,

• Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije,
• Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih 

nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom pla-
niranju i uređivanju prostora,

• Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva,
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog 

uzbunjivanja stanovništva,
• Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima 

izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te 
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 
donošenja,

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim za-
htjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara,

• Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju 
objekata visokogradnje u seizmičkim područjima,

• Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje 
uključuju opasne tvari.

Članak 16.
U članku 152. stavku /2/ alineja 6. se briše.
U članku 152. stavku /2/ alineje 7-10 postaju 

alineje 6-9 te se mijenjaju i glase:
• UPU 6 - Urbanistički plan uređenja turističke 

zone uz Ribnjake Lipovljani (T2)
• UPU 7 - Urbanistički plan uređenja proizvodne 

zone Ribnjaci Lipovljani (I)
• DPU 8 - Detaljni plan uređenja groblje Piljenice - 

PLAN NA SNAZI (»Službeni vjesnik«, broj 24/11)
• UPU 9 - Urbanistički plan uređenja naselja 

Lipovljani.

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17.
/1/ Stupanjem na snagu ove Odluke mijenjaju se 

svi kartografski prikazi osim kartografskog prikaza 
4.6. Građevinska područja naselja - naselje Piljenice, 
a koji ostaje na snazi sukladno Odluci o donošenju  
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 58/19).

/2/ Navedeni kartografski prikaz ostaje na snazi do 
stupanja na snagu Odluke o donošenju VII. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine, a koji 
će biti usklađen sa »Sporazumom o promjeni granica 
naselja Banova Jaruga i naselja Piljenice« (KLASA: 
015-01/20-01/01, URBROJ: 2176/13-02-20-01).

/3/ Stupanjem na snagu Odluke iz prethodnog stavka, 
stupa na snagu i kartografski prikaz 4.6. Građevinska 
područja naselja - naselje Piljenice sukladno Odluci 
o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Lipovljani.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/21-01/02
URBROJ: 2176-13-01-23-01
Lipovljani, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

4.
Na temelju članka 10. i 11. Zakona o poticanju 

razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, 
broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, 
broj 14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na  
14. sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine, donijelo je

P R O G R A M
sufinanciranja novog zapošljavanja u 2023.  

godini na području Općine Lipovljani

1. CILJ PROGRAMA

Poticanje novih zapošljavanja te direktni utjecaj na 
razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, odno-
sno povećanje broja zaposlenih na području Općine 
Lipovljani u obrtu i malom i srednjem poduzetništvu.

Za sufinanciranje kroz jednokratnu pomoć za novo 
zapošljavanje Općina Lipovljani osigurava sredstva 
u iznosu od

• 2.000,00 eura za jednu novozaposlenu osobu 
koju zapošljava prvi puta, sa područja Općine 
Lipovljani, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS 
i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na 
radnom mjestu VŠS ili VSS struke,

• 1.500,00 eura za jednu novozaposlenu osobu 
koju zapošljava prvi puta sa područja Općine 
Lipovljani sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV 
na radnom mjestu SSS i VKV struke i

• 1.000,00 eura za jednu novozaposlenu osobu 
koju zapošljava prvi puta sa područja Općine 
Lipovljani sa stupnjem obrazovanja NKV i bez 
zanimanja.

Svaki gospodarski subjekt kojemu se isplati sub-
vencija sukladno ovom Programu postaje primatelj 
potpore male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona 
o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 
i 69/17).

Sredstva iz stavka 2. ove točke su nepovratna.

2. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici sredstava iz ovog Programa mogu biti:
• Obrtnici sa sjedištem na području Općine Li-

povljani,
• Mali poduzetnici / prosječan broj radnika tijekom 

poslovne godine ne prelazi 50, sa sjedištem 
tvrtke na području Općine Lipovljani i min. 50% 
u privatnom vlasništvu,

• Poduzetnici / obrtnici korisnici mjera HZZ-a za 
sufinanciranje samozapošljavanja, ako je tvrtka/
obrt koji se osniva minimalno 50% u privatnom 
vlasništvu,

• Srednji poduzetnici /prosječan broj radnika 
tijekom poslovne godine ne prelazi 250/, sa 
sjedištem tvrtke na području Općine Lipovljani 
i min. 50% u privatnom vlasništvu,

• Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu 
ne mogu ostvariti obrtnici/poduzetnici za novo-
zaposlene, obrtnici/poduzetnici za samozapo-
šljavanje za novozaposlene osobe na radnim 
mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, 
kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

3. FINANCIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Općine 
Lipovljani za 2023. godinu osiguran je iznos od 6.636,00 
eura u Programu jačanje gospodarstva Tekući projekt 
T10001 Subvencije zapošljavanja i samozapošljavanja.

4. KRITERIJI ZA ODOBRENJE SREDSTAVA

Kod kandidiranja za sredstva projekta obvezno je 
ispuniti sljedeće uvjete:

• Da korisnik sredstava/poslodavac/ ispunjava 
uvjete iz točke 2. ovog Programa,

• Obveza poslodavca je da zadrži postojeći broj 
zaposlenih dok traje dodijeljena potpora,

• Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog 
Programa poslodavac mora zadržati najmanje 
24 mjeseca od dana zaključenog Ugovora o 
zapošljavanju,

• Osoba koju poslodavac prijavljuje kao novo-
zaposlenu osobu mora se voditi u Evidenciji 
nezaposlenih osoba u HZZ-u, Područni ured 
Kutina, ispostava Novska,

• Da su podmirene sve porezne obveze prema 
važećim zakonima Republike Hrvatske,

• Da su podmirene sve obveze prema Općini 
Lipovljani.

Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufi-
nanciranje samozapošljavanja, ako podnose zahtjev 
za sredstva po ovom Programu moraju ispunjavati 
sljedeće uvjete:

- Da korisnik sredstava /poslodavac/ ispunjava 
uvjete iz točke 2. ovoga Programa,

- Da je poslodavac korisnik mjera HZZ-a za su-
financiranje samozapošljavanja,

- Obveza poslodavca je da zadrži poslovanje 
tvrtke/obrta najmanje dvije godine od dana 
registracije tvrtke/obrta registrirane tijekom 
2023. godine,

- Da su podmirene sve porezne obveze prema 
važećim zakonima Republike Hrvatske,

- Da su podmirene sve obveze prema Općini 
Lipovljani.
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5. NAČIN PROVOĐENJA PROGRAMA

Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac/ 
podnosi ZAHTJEV za odobrenje sredstava Općini Li-
povljani nakon zaključenog Ugovora o zapošljavanju 
s novozaposlenom osobom najkraće na rok od 24 
mjeseci.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
• Opći podaci o podnositelju zahtjeva /naziv, 

sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, poslovna 
banka, broj žiro računa/,

• Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika o broju 
stalno zaposlenih osoba,

• Presliku obrtnice i/ili presliku Rješenja o upisu 
u obrtni registar,

• Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda 
(preslik),

• Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će 
se zadržati postojeći broj zaposlenih najmanje 
24 mjeseca od dana zaključenog Ugovora s 
novozaposlenom osobom za koju je podnesen 
zahtjev za sufinanciranje,

• Presliku Ugovora o zapošljavanju s novozapo-
slenom osobom (jednom ili više njih),

• Dokaz da je novozaposlena osoba bila na Evi-
denciji nezaposlenih osoba u HZZ-u, Područni 
ured Kutina, ispostava Novska,

• Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene 
sve porezne obveze prema Republici Hrvatskoj te 
sve financijske obveze prema Općini Lipovljani.

Korisnik sredstava iz ovog Programa uz mjeru 
HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja podnose zahtjev 
za odobrenje sredstava Općine Lipovljani nakon is-
hođenja dokumentacije za korištenja mjera HZZ-a, uz 
zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

- opći podaci o podnositelju zahtjeva (naziv, 
sjedište, OIB, djelatnost, telefon/fax, poslovna 
banka, broj žiro računa),

- presliku dokumenta po kojem je odobreno kori-
štenje mjera HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja,

- ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će 
novoosnovana tvrtka/obrt poslovati najmanje 
dvije godine od registracije iste,

- presliku obrtnice i/ili presliku Rješenja o upisu 
u obrtni registar,

- izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda 
(preslik),

- dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene 
sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini 
Lipovljani.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV 
mogu podnijeti do 30. studenoga 2023. godine na 
adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, 
Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani.

7. TIJELO NADLEŽNO ZA OCJENU PODNESENIH 
ZAHTJEVA

Za ocjenu podnesenih zahtjeva te konačnu odluku 
u vezi istih, donosi općinski načelnik Općine Lipovljani.

Ukoliko je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava 
iz ovog Programa podnesen za novozaposlenu osobu 
s višim stupnjem spreme (obrazovanja) u odnosu na 
potrebnu stručnu spremu za radno mjesto na kojem 
je zaposlena osoba, poslodavac ima pravo samo na 
potporu prema potrebnoj stručnoj spremi za radno 
mjesto u Ugovoru o zapošljavanju s novozaposlenom 
osobom.

8. ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

Općinski načelnik Općine Lipovljani pristigle zahtjeve 
rješavat će u roku od 30 dana od dana podnošenja istih.

Odlukom iz stavka 1. ove točke određuje se obveza 
zaključivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti 
između Općine Lipovljani i poslodavca koji je ostvario 
pravo za sredstva iz ovog Programa, odnosno sredstva 
za sufinanciranje novozaposlenih osoba.

Ugovorom iz stavka 2. ove točke između ostalog 
utvrđuju se i instrumenti osiguranja povrata sredstava 
u slučaju nenamjenskog korištenja sredstava iz ovog 
Programa (bjanko zadužnica, ovjerena kod javnog 
bilježnika, naslovljena na Općinu Lipovljani u iznosu 
dodijeljene potpore).

9. ROK ZA UPLATU SREDSTAVA POSLODAVCIMA

Općina Lipovljani se obvezuje temeljem točke 
1. stavka 2. ovog Programa sredstva u navedenim 
iznosima uplatiti na žiro račun poslodavca čiji zahtjev 
je ocijenjen pozitivno u roku od 60 dana od dana do-
nesene Odluke iz točke 7. ovog Programa.

10.  ROK TRAJANJA POTPORE (OBVEZE 
POSLODAVCA)

Rok trajanja obveze poslodavca da zadrži novo-
zaposlenu osobu za koju je podnio zahtjev za dodjelu 
bespovratnih sredstava sukladno ovom Programu je 24 
mjeseca od dana zaključenog Ugovora o zapošljavanju 
s novozaposlenom osobom nakon stupanja na snagu 
ovog Programa.

Rok trajanja obveze poslodavca koji je podnio 
zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava uz mjeru 
HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja je da novoosnova-
na tvrtka/obrt posluje najmanje dvije godine od dana 
osnivanja /registracije.

11.  INSTRUMENT PRAĆENJA NAMJENSKOG 
KORIŠTENJA SREDSTAVA

Općina Lipovljani, odnosno Jedinstveni upravni 
odjel zadužuje se za vođenje Evidencije pozitivno 
riješenih zahtjeva te vršenje provjere kod poslodavca 
za vrijeme trajanja Programa o provođenju Ugovora o 
zapošljavanju iz točke 5. ovog Programa.

Ukoliko poslodavac raskine Ugovor o zapošljavanju 
prije isteka ugovorenog roka, Općina Lipovljani će 
aktiviranjem instrumenta osiguranja ostvariti povrat 
sredstava iz ovog Programa.
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Ukoliko poslodavac raskine Ugovor o zapošljavanju 
ili odjavi registriranu djelatnost prije isteka ugovorenog 
roka Općina Lipovljani će aktiviranjem instrumenta 
osiguranja ostvariti povrat sredstava iz ovog Programa.

12. MOGUĆNOST IZLASKA IZ PROGRAMA

Ukoliko poslodavac kojem su uplaćena sredstva 
po ovom Programu iz opravdanog razloga (sukladno 
Zakonu o radu) mora raskinuti Ugovor o zapošljavanju 
s novozaposlenom osobom, u tom slučaju se pisme-
nim zahtjevom obraća Općini Lipovljani te odluku o 
opravdanosti po svakom pojedinačnom zahtjevu donosi 
načelnik Općine Lipovljani, kao i konačnu odluku.

Podnošenje zahtjeva za raskid Ugovora o zapo-
šljavanju koji je sufinanciran iz ovog Programa neće 
se ocijeniti opravdanim ukoliko se isti podnese u roku 
kraćem od 6 mjeseci od dana zaključivanja istog.

Podnošenje zahtjeva za raskid Ugovora o zapo-
šljavanju i/ili samozapošljavanju koji je sufinanciran 
iz ovog Programa neće se ocijeniti opravdanim uko-
liko se isti podnese u roku kraćem od 6 mjeseci od 
zaključivanja istog.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Nakon objave ovog Programa i stupanja na sna-
gu Jedinstveni upravni odjel će objaviti tekst javnog 
poziva za dodjelu sredstava iz programa sufinancira-
nja novog zapošljavanja u 2023. godini na području 
Općine Lipovljani.

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i služ-
benom portalu Općine Lipovljani www.lipovljani.hr.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 300-01/23-01/01
URBROJ: 2176-13-01-23-01
Lipovljani, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r. 

5.
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 
118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 26. Statuta 
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 14/21), 
usvojene Analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Lipovljani, Općinsko vijeće Općine 
Lipovljani, na 14. sjednici održanoj 8. ožujka 2023. 
godine, na prijedlog općinskog načelnika, donijelo je

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu  

s trogodišnjim financijskim učincima

I.
Općina Lipovljani ovim Planom utvrđuje aktivnosti 

koje će se provoditi tijekom 2023. godine, radi una-
pređenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja 
stupnja sigurnosti građana od mogućih nepogoda na 
području Općine Lipovljani te sukladno Općinskom 
proračunu za 2023. godinu i proračunskoj projekciji.

II.
Sukladno Analizi stanja sustava civilne zaštite 

Općina Lipovljani će tijekom 2023. godine osigurati 
putem vlastitih tijela i u suradnji s nadležnim državnim 
i regionalnim tijelima, praćenje vodotoka, a naročito 
u vremenu pojačanih padalina.

III.
U suradnji sa Vatrogasnom zajednicom i Dobrovoljno 

vatrogasnim društvima, raditi na edukaciji građana iz 
područja protupožarne zaštite i poduzimati preventivne 
mjere zaštite od požara.

IV.
Za provedbu planiranih mjera Općina Lipovljani će 

prema mogućnostima osigurati sredstva u Općinskom 
proračunu za 2023. godinu.

V.
Za razvoj sustava civilne zaštite Općina Lipovljani 

planira osigurati novčana sredstva prikazana u tabeli 
trogodišnjeg financijskog plana:

Redni broj i naziv subjekta Planirano eura
za 2023. g.

Planirano eura
za 2024. g.

Planirano eura
za 2025. g.

1. Vatrogasna zajednica i DVD-a 47.872,00 27.872,00 27.872,00

2. Civilna zaštita 1.327,00 1.327,00 1.327,00

UKUPNO 49.199,00 29.199,00 29.199,00

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 240-01/23-01/02
URBROJ: 2176-13-01-23-01
Lipovljani, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

6.
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 
118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 26. Statuta 
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 14/21), 
na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
Općine Lipovljani, na 14. sjednici održanoj 8. ožujka 
2023. godine, donosi

A N A L I Z U
stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Lipovljani za 2022. godinu

1. Stanje sustava civilne zaštite

Razmatranje stanja kao prvi korak podrazumijeva 
analizu Procjene rizika od velikih nesreća ugroženosti 
stanovništva te materijalnih i kulturnih dobara koja 
procjenjuje moguće oblike ugroze i opasnosti te njihove 
moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kul-
turna dobra, a prema elementima sadržanim u Procjeni 
rizika od velikih nesreća koju je usvojilo Općinsko 
vijeće Općine Lipovljani na 13. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2018. godine. 

Plan djelovanja civilne zaštite po ugrozama za 2023. 
godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Lipovljani 
na sjednici održanoj 9. studenoga 2022. godine.

Plan djelovanja civilne zaštite u skladu sa člankom 
97. Zakona o sustavu Civilne zaštite donio je općinski 
načelnik 19. studenoga 2019. godine.

Općinsko vijeće Općine Lipovljani donijelo je Smjer-
nice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 
četverogodišnje razdoblje (1. siječnja 2021. godine 
do 1. siječnja 2024. godine) i Plan razvoja sustava 
civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim finan-
cijskim učincima.

2. Stožer civilne zaštite

Općinski načelnik Općine Lipovljani donio je Odluku 
o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine 
Lipovljani 8. lipnja 2021. godine te Odluku o izmijeni 
Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 
Lipovljani 5. srpnja 2021. godine.

Stožer civilne zaštite sastoji se od načelnika stožera, 
zamjenika načelnika stožera i sedam članova stožera.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik 
stožera civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koor-
dinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose  
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja 
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, 
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na 
svom području, obavlja poslove informiranja javnosti 
i predlaže donošenje Odluke o prestanku provođenja 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

3. Vatrogastvo

Vatrogastvo na području Općine Lipovljani je orga-
nizirano kao Vatrogasna zajednica Općine Lipovljani.

Vatrogastvo uz druge službe i pravne osobe koje 
se bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne 
djelatnosti, predstavlja okosnicu zaštite i spašavanja 
na području Općine i ima obvezu uključivanja u sustav 
zaštite i spašavanja. Vatrogastvo je radi svoje dobre 
organiziranosti, obučenosti i opremljenosti glavni nosi-
telj provedbe zaštite i spašavanja na području Općine 
Lipovljani. Na razini Županije ustrojena je Vatrogasna 
zajednica Sisačko-moslavačke županije kao krovna 
organizacija vatrogastva na području Županije, a žu-
panijski zapovjednik organizira zajedničko djelovanje 
vatrogasnih postrojbi gradova i općina.

Vatrogasnu djelatnost na području Općine Lipov-
ljani obavljaju Dobrovoljna vatrogasna društva kojih 
je četiri sa sjedištem u Lipovljanima, Krivaju, Kraljevoj 
Velikoj i Piljenicama. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani popunjeno 
je s 20 vatrogasaca, a Dobrovoljna vatrogasna društva 
Piljenice, Krivaj i Kraljeva Velika s 10 vatrogasaca. 

Problematika kod DVD-a Piljenice, Krivaj i Kralje-
va Velika je zaštitna oprema za 30 vatrogasaca, a u 
DVD-u Lipovljani nedostatak skupne opreme koja se 
koristi u operativi. 

4. Civilna zaštita

Općinsko vijeće Općine Lipovljani je 13. studenoga 
2019. godine donijelo odluku o stavljanju van snage 
Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite 
Općine Lipovljani. 

Mjere i aktivnosti civilne zaštite provodit će osta-
le operativne snage sustava civilne zaštite Općine 
Lipovljani koje su određene temeljem članka 20.  
stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne 
novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20).

5. Službe i pravne osobe koje su uključene u 
provođenju aktivnosti sustava civilne zaštite u 
okviru redovne djelatnosti

U provođenju aktivnosti sustava civilne zaštite 
angažiraju se pravne osobe, službe i udruge koje se 
u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima 
zaštite i spašavanja.

Pravne osobe se angažiraju po nalogu općinskih, 
županijskih i državnih tijela ovisno o ustroju i propi-
sanim upravljačkim nadležnostima.

Po nalogu općinskih tijela angažiraju se:
1. Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe DVD-a 

Lipovljani, Krivaj, Kraljeva Velika i Piljenice,
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2. Komunalno poduzeće LIPKOM SERVISI d.o.o. 
Lipovljani,

3. Gradsko društvo crvenog križa Novska,
4. HGSS - Stanica Novska.
Ostale pravne osobe angažiraju se sukladno po-

trebama:
1. Hrvatske vode - VGI Subocka - Strug,
2. MUP - Policijska postaja Novska,
3. Zdravstvene ustanove - ambulanta u Lipovlja-

nima, Hitna pomoć, Zavod za javno zdravstvo 
Sisak,

4. Hrvatska elektroprivreda, Interventne službe,
5. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured 

Novska,
6. Hrvatske šume - Šumarija Lipovljani,
7. Specijalizirane udruge građana (lovačka društva 

i udruge),
8. Mjesni odbori na području Općine Lipovljani,
9. Hrvatske ceste,

10. Veterinarska stanica Novska.
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave 

zaštitom i spašavanjem nisu u mogućnosti sami 
učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a 
ugroza prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, 
na zahtjev općinskog načelnika aktivira se Stožer 
civilne zaštite Općine Lipovljani.

Navedeni stožer usklađuje aktivnosti operativnih 
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajed-
nice s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja 
posljedica katastrofe i veće nesreće.

Operativne snage na razini jedinice lokalne i po-
dručne (regionalne) samouprave, djeluju na odluke 
općinskog načelnika i župana.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka kata-
strofe ili velike nesreće na području Općine, općinski 
načelnik ima pravo mobilizirati sveukupne ljudske 
i materijalno tehničke potencijale s područja cijele 
Općine, a sukladno planu zaštite i spašavanja.

Ukoliko je općinski načelnik uposlio sve kapacitete 
i mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, 
upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s pod-
ručja Županije.

Županijski centar 112 je jedinstveni operativno- 
komunikacijski centar, koji zaprima sve pozive vezane 
uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka kata-
strofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih 
operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne 
službe i koordinira djelovanje po pozivu.

Na temelju iznijetoga može se zaključiti da je Općina 
Lipovljani poduzela aktivnosti te sukladno mogućno-
stima uložila sredstva za razvoj sustava civilne zaštite 
na svom području i time doprinijela da se nivo zaštite 
spašavanja podigne na viši nivo.

U okviru raspoloživih sredstava potrebno je podu-
zimati daljnje aktivnosti na opremanju svih subjekata 
civilne zaštite i podizanju zaštitnih objekata na viši 
stupanj.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 240-01/23-01/01
URBROJ: 2176-13-01-23-01
Lipovljani, 8. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

4.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i  
članka 47. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vje-
snik«, broj 14/21), općinski načelnik Općine Lipovljani 
6. ožujka 2023. godine, donosi

O D L U K U
o isplati jednokratne novčane pomoći  

za umirovljenike i osobe bez prihoda s područja 
Općine Lipovljani u 2023. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i iznos jedno-

kratne novčane pomoći odnosno isplata uskrsnica 
umirovljenicima slabijeg imovnog stanja i osobama bez 
prihoda s prebivalištem na području Općine Lipovljani. 

Članak 2.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju 

svi umirovljenici (korisnici starosnih, prijevremenih 
starosnih, obiteljskim, invalidskih mirovina i nacionalne 
naknade) s područja Općine Lipovljani čije mirovine 
iznose 332,00 € i manje.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju i 
osobe starije od 65 godina s područja Općine Lipovljani 
koje ne ostvaruju prihode ni po kojoj osnovi (osobe 
bez primanja).

Članak 3.
Iznos jednokratne novčane pomoći koji će se 

isplaćivati utvrđuje se ovisno o visini mirovine i to:
• 0,00 € - 199,99 € - 45,00 € pomoći
• 200,00 € - 332,00 € - 30,00 € pomoći.

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel raspisat će javni poziv 

temeljem kojeg će utvrditi pravo na ostvarivanje jed-
nokratne novčane pomoći.
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Članak 5.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su 
u Općinskom proračunu Općine Lipovljani za 2023. 
godinu u iznosu od 13.272,00 €.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-04/23-01/11
URBROJ: 2176-13-02-23-01
Lipovljani, 6. ožujka 2023.

Općinski načelnik
Nikola Horvat, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.




