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14.
Na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne
zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20),
Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta
prebivališta i stalnog boravka u RH (Stožer Civilne zaštite Grada Čazme od 8. 4. 2020. godine) i članka 31.
Statuta Grada Čazme (»Službeni vjesnik«, broj 20/09,
17/13 i 7/18), Gradsko vijeće Grada Čazme, na 20.
sjednici održanoj 16. travnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o zajedničkom obavljanju poslova civilne
zaštite - omogućavanje kretanja stanovnika
unutar područja JLS-a Ivanske, Štefanja
i Čazme bez e-propusnica
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Čazme odobrava zajedničko obavljanje poslova civilne zaštite unutar područja

jedinica lokalne samouprave Općine Ivanske, Općine
Štefanje i Grada Čazme za omogućavanje kretanja
stanovnika bez e-propusnica.
Članak 2.
Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne
zaštite je u prilogu ove Odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čazme za potpis
Sporazuma.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se do opoziva mjera.
Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku«
Grada Čazme.
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO VIJEĆE

Četvrtak, 30. travnja 2020.

ČESME« unutar projekta Čazma Natura, odobrenog za
financiranje po natječaju Promicanje održivog razvoja
prirodne baštine iz Programa Konkurentnost i kohezija
za razdoblje 2014. - 2020. godine.

KLASA: 214-01/20-01/1
URBROJ: 2110-01-01/20-15
Čazma, 16. travnja 2020.

Članak 2.
Za pripremu dokumentacije te provedbu projekta
zadužuje se Upravni odjel za proračun, komunalno
gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju
(korisnik potpore).

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivica Vranić, v.r.

Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je i Idejno rješenje Izgradnje poučno tematske pješačke staze Dolina Česme.

15.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Čazme
(»Službeni vjesnik«, broj 20/09, 17/13 i 7/18), Gradsko
vijeće Grada Čazme, na 20. sjednici održanoj dana
16. travnja 2020. godine, donosi

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će
se u »Službenom vjesniku« Grada Čazme.

ODLUKU

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO VIJEĆE

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
»Izgradnja poučno tematske pješačke staze
Dolina Česme« na području naselja Čazma
- Sišćani unutar projekta Čazma Natura

KLASA: 361-01/20-01/1
URBROJ: 2110-01-01/20-2
Čazma, 16. travnja 2020.

Članak 1.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivica Vranić, v.r.

Daje se suglasnost za provedbu projekta »IZGRADNJA POUČNO TEMATSKE PJEŠAČKE STAZE DOLINA

GRAD NOVSKA
AKTI GRADONAČELNIKA

4.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19), članka 46. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14,
4/18, 15/18 i 8/20), članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 3.
Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (»Narodne
novine«, broj 101/17), gradonačelnik Grada Novske, dana 29. travnja 2020. godine, donio je
III. I Z M J E N E I D O P U N E
Plana nabave Grada Novske za 2020. godinu
I.
U Planu nabave Grada Novske za 2020. godinu KLASA: 400-09/19-01/4, URBROJ: 2176/04-03-19-1 od 19.
prosinca 2019. godine, I. izmjenama Plana nabave Grada Novske za 2020. godinu KLASA: 400-09/19-01/4,
URBROJ: 2176/04-03-19-2 od 24. siječnja 2020. godine i II. izmjenama Plana nabave Grada Novske za 2020.
godinu KLASA: 400-09/19-01/4, URBROJ: 2176/04-03-19-3 od 20. veljače 2020. godine vrši se izmjena u nabavi
roba, radova i usluga u rednim brojevima kako slijedi:

Pozicija u
Proračunu
za 2020.

R0000017

R0000025

R0000037

R0000037

R0000036,
R0000037

R0000061

R0000064

R0000065

R0000067

R0000331

R0000339

R0000348

R0000356

Red.
broj

5.

9.

14.

15.

16.

19.

20.

21.

23.

27.

29.

32.

35.

33/20

30/20

Održavanje ostalih sportskih
objekata

Uređaji, strojevi i oprema za
ostale namjene

Uredska oprema i namještaj

Program za NKN

Nabava kalendara za 2021.
godinu

Kupovina Novljanskog vjesnika

Termini radijskog emitiranja

Računala i računalna oprema

Vino

Med

Pokloni-ostalo

Grafičke i tiskarske usluge

Toneri i tinte za pisače

Predmet nabave

Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu
nabavu)

72.000,00 Postupak
16.000,00 jednostavne
nabave
40.000,00 Postupak
20.000,00 jednostavne
nabave

45200000-9

40.000,00 Postupak
4.000,00 jednostavne
nabave

200.000,00 Otvoreni postupak

24.000,00 Postupak
4.000,00 jednostavne
nabave

168.141,59 Postupak
30.400,00 jednostavne
nabave

640.000,00 Izuzeće od
560.000,00 primjene ZJN
2016., čl. 30.
st. 1. t. 3.

44.000,00 Postupak
12.000,00 jednostavne
nabave

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

20.000,00 Postupak
8.000,00 jednostavne
nabave

48.000,00 Postupak
34.400,00 jednostavne
nabave

80.000,00 Postupak
72.000,00 jednostavne
nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave
(bez PDV-a)

30100000-0

30100000-0

71300000-1

79810000-5

22200000-2

92210000-6

30230000-0

15931200-5

15831600-8

18530000-3

79810000-5

30125100-2

Brojčana oznaka
predmeta nabave
iz jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)

Ne

NE

Ugovor

Ugovor

Predmet
Sklapa se
Posebni
podijeljen ugovor / okvirni
režim
na
sporazum
nabave
grupe? / narudžbenica?

veljača

siječanj

Planirani
početak
postupka

3 mjeseca

dvanaest mjeseci

Planirano
trajanje ugovora
ili okvirnog
sporazuma
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28/20

MV 1/20

23/20

21/20

20/21

19/20

16/20

15/20

14/20

9/20

5/20

Evidencijski
broj
nabave
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R0000357

R0000360

R0000363

R0000365

R0000366

R000371,
R00372-1

R0000375

R0000386

R0000388

R0000389

R0000392

Red.
broj

36.

37.

38.

39.

40.

42.

46.

49.

50.

51.

53.

MV 8/20

MV 6/20

45/20

44/20

42/20

39/20

38/20

37/20

36/20

35/20

34/20

Evidencijski
broj
nabave

Izgradnja mrtvačnice u Brestači

Izgradnja kanalizacijske mreže
u Poduzetničkoj zoni Novska

Održavanje groblja

Održavanje mrtvačnica

Uređenje okoliša Kulturnog
centra za mlade u Jazavici

Stručni nadzor nad radovima
rekonstrukcije i opremanja
društveno kulturnog centra i
dječje igraonice u Društvenom
domu naselja Rajić

Izrada ostale projektne dokumentacije za objekte

Uređenje dječjih igrališta

Uređenje doma u Novoj Subockoj

Održavanje domova

Opremanje kuglane – klima
uređaj

Predmet nabave

45215400-1

45232410-9

45236300-3

45200000-9

90722000-4

71247000-1

71242000-6

34928400-2

45211350-7

45200000-9

42512000-8

Brojčana oznaka
predmeta nabave
iz jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)
Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu
nabavu)

II.

800.000,00 Otvoreni postupak

1.200.000,00 Otvoreni postupak

80.000,00 Postupak
64.000,00 jednostavne
nabave

40.000,00 Postupak
24.000,00 jednostavne
nabave

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

128.000,00 Postupak
160.000,00 jednostavne
nabave

120.000,00 Postupak
24.000,00 jednostavne
nabave

160.000,00 Postupak
40.000,00 jednostavne
nabave

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

120.000,00 Postupak
138.000,00 jednostavne
nabave

21.600,00 Postupak
jednostavne
nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave
(bez PDV-a)

Ne

Ne

Ugovor

Ugovor

Predmet
Sklapa se
Posebni
podijeljen ugovor / okvirni
režim
na
sporazum
nabave
grupe? / narudžbenica?

travanj

ožujak

Planirani
početak
postupka

8 mjeseci

6 mjeseci

Planirano
trajanje ugovora
ili okvirnog
sporazuma
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U Planu nabave Grada Novske za 2020. godinu iza rednog broja 62. dodaju se slijedeći redni brojevi:

Pozicija u
Proračunu
za 2020.
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Pozicija u
Proračunu
za 2020.

R0000046

R00352-1

R371-1

R00372-3

R0000383

R0000422

R00424-1

R00424-2

Red.
broj

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

62/20

61/20

60/20

59/20

58/20

57/20

56/20

55/20

Evidencijski
broj
nabave

III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada
Novske

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Novske

Geodetsko katastarske usluge

Izrada ostalih projektnih dokumentacija za prometnice

Konzultanti za provedbu postupka za Rekonstrukciju i
opremanje društveno kulturnog centra i dj. igraonice u
Društvenom domu naselja
Rajić

Koordinator zaštite na radu
u fazi izvođenja radova u
postupku Rekonstrukcije i
opremanja društveno kulturnog centra i dj. igraonice u
Društvenom domu naselja
Rajić

Zamjena prozora na Gradskoj
vijećnici

Knjige i dr. vrijednosti

Predmet nabave

71243000-3

71243000-3

71355000-1

71322000-1

71241000-9

79714000-2

45421132-8

22110000-4

Brojčana oznaka
predmeta nabave
iz jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)
Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu
nabavu)

90.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

49.600,00 Postupak
jednostavne
nabave

80.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

86.504,00 Postupak
jednostavne
nabave

46.500,00 Postupak
jednostavne
nabave

21.600,00 Postupak
jednostavne
nabave

38.208,00 Postupak
jednostavne
nabave

24.000,00 Postupak
jednostavne
nabave

Procijenjena
vrijednost
nabave
(bez PDV-a)

Predmet
Sklapa se
Posebni
podijeljen ugovor / okvirni
režim
na
sporazum /
nabave
grupe?
narudžbenica?
Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje ugovora
ili okvirnog
sporazuma

Četvrtak, 30. travnja 2020.
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III.

Ove III. izmjene i dopune Plana nabave Grada
Novske za 2020. godinu stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku« te
u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske.

Četvrtak, 30. travnja 2020.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-09/19-01/4
URBROJ: 2176/04-03-20-4
Novska, 29. travnja 2020.
Gradonačelnik
Marin Piletić, prof., v.r.

OPĆINA GVOZD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

7.
Na temelju članka 18. Zakona o sustavu civilne
zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20),
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o
dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, KLASA:
810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-26 od 8. travnja
2020. godine i članka 34. stavka 1. alineja 27. Statuta
Općine Gvozd (»Službeni vjesnik«, broj 26/09, 46/11 ispr., 6/13, 19/14, 4/18, 2/20 - pročišćeni tekst i 8/20),
Općinsko vijeće Općine Gvozd, na 22. sjednici održanoj
dana 30. travnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o zajedničkom
koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja
civilne zaštite na području Općine Gvozd
i Općine Vojnić
Članak 1.

djelovanja civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika
s područja jedinica lokalne samouprave potpisnica
Sporazuma, koji je Sporazum sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gvozd na
potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GVOZD
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/20-01/03
URBROJ: 2176/09-01-20-1
Vrginmost, 30. travnja 2020.
Predsjednica
Marica Polojac, v.r.

Općina Gvozd će sa Općinom Vojnić sklopiti Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti

OPĆINA LIPOVLJANI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

16.
Na temelju članka 95. i članka 104. stavka 3.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 26. Statuta
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 29/09,
7/13, 28/14, 4/18, 9/18 - ispr., 5/20), Općinsko vijeće
Općine Lipovljani, na 22. sjednici održanoj 29. travnja
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne
naknade i naknade za korištenje površine javne
namjene uslijed nastupa posebnih okolnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak potpunog
oslobođenja od obveze plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi

obavljanju poslovne djelatnosti i naknade za korištenje
površine javne namjene, uslijed nastupa posebnih
okolnosti koje se nije moglo predvidjeti i na koje se
nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život I zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju gospodarsku aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu,
čije nastupanje je utvrđeno u uvjetima proglašene
epidemije bolesti COVID-19 odlukom ministra nadležnog za graditeljstvo sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu.
Članak 2.
Potpuno se oslobađaju plaćanja komunalne naknade
obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanu
poslovne djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih
okolnosti iz članka 1. Odlukom nadležnog tijela civilne
zaštite naložena mjera obustave rada u djelatnosti
koju obavljaju.

Četvrtak, 30. travnja 2020.
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Članak 3.
Potpuno oslobođenje iz članka 2. obveznici ostvaruju za obroke komunalne naknade dospjele u svibnju,
lipnju i srpnju 2020. godine.
Članak 4.
Dio naplaćenih sredstava s osnove komunalne naknade za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka
1. mogu se koristiti za namjene različite od namjena
propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Članak 5.
Potpuno se oslobađaju obveze plaćanja naknade za
korištenje površine javne namjene utvrđene Odlukom
o privremenom korištenju površina javne namjene i
nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani (»Službeni
vjesnik«, broj 85/20) svi poslovni subjekti - ugostiteljski
subjekti kojima je obustavljen rad Odlukom nadležnog
tijela civilne zaštite uslijed nastupa posebnih okolnosti
iz članka 1. ove Odluke.
Članak 6.
Oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 5. vrijedi
za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do kraja godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon
dana objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/20-01/01
URBROJ: 2176/13-01-20-01
Lipovljani, 29. travnja 2020.
Predsjednik
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

17.
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«,
broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 26. Statuta
Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj 29/09,
7/13, 28/14, 4/18, 9/18 - ispr., 5/20), Općinsko vijeće
Općine Lipovljani, na 22. sjednici održanoj 29. travnja
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o privremenoj obustavi sudjelovanja roditelja
u cijeni programa Dječjeg vrtića Iskrica
u Lipovljanima
Članak 1.
Radi izvanrednih okolnosti povezanih s provođenjem
hitnih mjera u sprečavanju epidemije ili pandemije neke
bolesti, kada te mjere uključuju nalog ili preporuku
nadležnih tijela da predškolske ustanove ne rade ili da
rade smanjenim kapacitetom, za djecu koja u razdoblju
dok je mjera na snazi ne koriste usluge vrtića, roditelji
ne plaćaju mjesečnu cijenu programa.
Nakon što nadležna tijela ukinu mjeru iz prethodnog
stavka, roditelj je dužan plaćati mjesečnu cijenu vrtića.
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Članak 2.
Sredstva za podmirenje troškova osigurat će se u
Općinskom proračunu za 2020. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/20-01/01
URBROJ: 2176/13-01-20-01
Lipovljani, 29. travnja 2020.
Predsjednik
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

18.
Na temelju članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne
novine«, broj 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08,
145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), članka 4. Zakona
o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88) i članka
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«, broj
29/09, 7/13, 28/14, 4/18, 9/18 - ispr., 5/20), Općinsko
vijeće Općine Lipovljani, na 22. sjednici održanoj dana
29. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o promjeni granica naselja Piljenice
Članak 1.
Ovom Odlukom se, nakon pribavljenog pozitivnog
mišljenja građana s područja na koje se promjena
odnosi, sadašnja granica naselja Piljenice mijenja na
način da se iz područja Općine Lipovljani izdvoji dio
naselja Piljenice u području Ulice LJ. Posavskog od
mjesta pružnog sjecišta katastarskih općina Piljenice
i Banova Jaruga u smjeru istoka, a koje čini područje
od južne strane željezničke pruge u smjeru sjevera
(sukladno grafičkom prikazu u prilogu), te pripoji Gradu
Kutini odnosno naselju Banova Jaruga.
Sadašnja granica naselja Piljenice mijenja se na
način da se području naselja pripoji područje pružnog sjecišta katastarskih općina Piljenice i Banova
Jaruga, i to dio zemljišta južno od željezničke pruge i
područje južno od Ulice LJ. Posavskog do granice sa
k.o. Lipovljani (sukladno grafičkom prikazu u prilogu).
Članak 2.
Kartografski prikaz novonastale granice je sastavni
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Lipovljani
da sukladno ovoj Odluci sklopi Sporazum o promjeni
granica između naselja Piljenice i naselja Banova
Jaruga koji će sadržavati tekstualni opis i kartografski
prikaz granica.
Temeljem navedenog Sporazuma će se izmijeniti
granica između naselja sukladno članku 1. ove Odluke.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave u »Službenom vjesniku«.
Članak 5.
Nakon stupanja na snagu, ova Odluka se upućuje
Državnoj geodetskoj upravi na provedbu.

Četvrtak, 30. travnja 2020.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 015-01/20-01/01
URBROJ: 2176/13-01-20-01
Lipovljani, 29. travnja 2020.
Predsjednik
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

Četvrtak, 30. travnja 2020.
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19.

Članak 2.
U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19), članka 7.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11,
27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17) i članka
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«,
broj 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i 9/18 - ispr.), Općinsko
vijeće Općine Lipovljani, na 22. sjednici održanoj 29.
travnja 2020. godine, donijelo je

»Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju
se u Proračunu Općine Lipovljani, a pravo na redovito
godišnje financiranje iz sredstava proračuna imaju,
u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, političke
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću i članovi
Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.«
Članak 3.
Članak 2. mijenja se i glasi:
»Sredstva iz članka 1. stavka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava
za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj
političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste i članovima Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača
pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta
članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Lipovljani za 2020. godinu

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije
ili više političkih stranaka, u trenutku konstituiranja,
izabran član Općinskog vijeća, koji nije član niti jedne
od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu,
sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju
se političkim strankama koje su predložile zajedničku
listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije
zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova
Općinskog vijeća.

Članak 1.
Preambula Odluke o raspoređivanju sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik«, broj 1/20) mijenja se i glasi:
»Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19) i članka 7.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11,
27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17) i članka
26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik«,
broj 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i 9/18 - ispr.), Općinsko
vijeće Općine Lipovljani, na 20. sjednici održanoj 22.
siječnja 2020. godine, donijelo je:«

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci
koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati. Politička stranka koja
je pravni slijednik dužna je Općinskom vijeću dostaviti
pisanu obavijest o statusnoj promjeni (udruživanju
političkih stranaka) najkasnije u roku od 15 dana od
dana nastale promjene.«
Članak 4.

U naslovu Odluke iza riječi »političkih stranaka«
dodaju se riječi »i članova izabranih s liste grupe birača«.

R.
br.

Naziv političke stranke
(Skraćeni naziv)

U članku 4. tabela se mijenja i glasi:

Ukupan
broj članova
Općinskog
vijeća

Ukupan broj
žena

Ukupan broj
muškaraca

Ukupna
sredstva u
kunama

1.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

3

2

1

6.000,00

2.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

6

2

4

12.000,00

3.

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

2

1

1

4.000,00

4.

Hrvatska narodna stranka (HNS)

1

0

1

2.000,00

5.

Josip Krajči
Lista grupe birača

1

0

1

2.000,00

13

7

6

26.000,00

UKUPNO

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave u »Službenom vjesniku«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 402-08/20-01/01
URBROJ: 2176/13-01-20-02
Lipovljani, 29. travnja 2020.
Predsjednik
Tomislav Lukšić dipl.ing.šum., v.r.

20.
Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani
(»Službeni vjesnik«, broj 29/09, 7/13, 28/14, 4/18, 9/18
- ispr., 5/20), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na
22. sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, donosi
PROGRAM
potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog
epidemije COVID-19
I. UVOD
Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka
2020. godine proglasila je pandemiju COVID-19, te
je na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo, Nacionalni Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja
(»Narodne novine«, broj 32/20).
Općina Lipovljani Programom mjera potpore poduzetnicima Općine Lipovljani uslijed epidemije COVID-19
želi doprinijeti ublažavanju posljedica navedene epidemije na poduzetnike Općine Lipovljani.
II. OPĆI UVJETI
Prihvatljivi korisnici mjera su poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Lipovljani, uz ostale potrebne uvjete, oni koji na dan 31. 12.
2019. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini
Lipovljani ili su te obveze podmirili nakon stupanja na
snagu ovog Programa.

Četvrtak, 30. travnja 2020.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Općini
Lipovljani od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu
ostale potrebne dokumentacije. Potpore će se isplaćivati jednokratno.
Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od
18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti
veći od 200.000 EUR.
IV. FINANCIJSKA SREDSTVA
Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Općine
Lipovljani za 2020. godinu osigurat će se iznos od
100.000,00 kuna u Programu jačanje gospodarstva.
V. PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni poziv podnose se Općini Lipovljani,
Jedinstvenom upravnom odjelu, na obrascu zahtjeva
koji je sastavni dio ovog Programa. Odluku o dodjeli
potpore donosi općinski načelnik.
Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom
se podnosi Općini Lipovljani putem elektronske pošte
od 15. svibnja do 30. lipnja 2020. godine na adresu
elektroničke pošte opcina@lipovljani.hr s naznakom
»Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije
COVID-19. Dokumenti traženi po ovom Programu dostavljaju se skenirani, potpisani i ovjereni, elektronskom
poštom. Općina Lipovljani zadržava pravo zatražiti uvid
u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i
dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se
dokazuju tvrdnje prijavitelja.
Nakon objave ovog Programa i stupanja na snagu
Jedinstveni upravni odjel će objaviti tekst Javnog poziva
za dodjelu sredstava iz Programa potpore poduzetnicima Općine Lipovljani zbog epidemije COVID 19.
Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i službenom portalu Općine Lipovljani www.lipovljani.hr.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon
objave u »Službenom vjesniku«.

III. MJERA POTPORE
Općina Lipovljani će provesti ovaj Program kroz
mjeru dodjele bespovratne potpore.
Ovom mjerom će se dodijeliti bespovratna potpora
male vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna.
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti koji imaju
zaposlenu barem jednu osobu, obavljaju djelatnost na
području Općine Lipovljani i kojima je obustavljen rad
odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-10-20/01/01
URBROJ: 2176/13-01-20-01
Lipovljani, 29. travnja 2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum., v.r.

Četvrtak, 30. travnja 2020.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Četvrtak, 30. travnja 2020.

»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.

