SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
Godina: XII.

Lipik, 21. listopada 2005. g.

Broj: 7

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
2.
3.

Odluka o kupnji nekretnina (kčbr.: 297/5 u k.o. Poljana)
Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Odluka o osnivanju stručnog Povjerenstva za provedbu postupka nabave

IZDAJE: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika
Glasnik izlazi prema potrebi. Cijena se određuje prema količini tiskanog materijala.
Žiro račun: 2340009-1823100001 Privredna banka Zagreb d.d.
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SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XII;

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96) čl. 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01) te čl. 32. Statuta grada Lipika ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 5/05) Gradsko poglavarstvo Lipik je na
svojoj 8. sjednici održanoj 06.10.2005.g. donijelo
ODLUKU
o kupnji nekretnina

Lipik, 21. listopada 2005. g.

Broj 7

str. 1.

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača
javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), kao stalno
savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva Lipik.
Članak 2.

I.
Prihvaća se ponuda Slave Stojanović iz Zagreba
za otkup nekretnine koja se nalazi u Poljani, kč. br.
297/5 oranica površine 911 čhv (3275 m2), upisana u
z.k. ul. 654 K.O. Poljana, na ime Slava Stojanović,
Našička 3, Zagreb u dijelu 1/1.
Kupnja će se izvršiti na temelju ponude
prodavatelja , a ukupna vrijednost nekretnine u iznosu
od 12.000,00 kn je utvrđena na temelju procjene
ovlaštene komisije Grada Lipika, koja je sastavni dio ove
Odluke.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika da u
smislu ove odluke sklopi ugovor o kupoprodaji za
navedenu nekretninu.

-

Pod javnim uslugama smatra se:
usluga prijevoza putnika u javnom gradskom
prometu,
prodaja plina iz distributivne mreže,
opskrba pitkom vodom,
odvodnja otpadnih tvari,
održavanje čistoće.
Članak 3.

Savjet se osniva u cilju praćenja stanja,
raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka Gradskom
poglavarstvu Lipik, vezanih za prava i obveze potrošača
javnih usluga iz prethodnog članka ove Odluke.
Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na
transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
Članak 4.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku.
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA:944-01/05-01/1
URBROJ: 2162-02/02-02-05/8
U Lipiku, 06.10.2005.god.

Savjet čine predsjednik i dva člana:
Predsjednik Savjeta je član Gradskog
poglavarstva Lipik zadužen za poslove komunalnog
gospodarstva.
Članove Savjeta čine:
- jedan član iz predstavnika udruge potrošača
- jedan član iz predstavnika predsjednika mjesnih
odbora Grada Lipika
Članak 5.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat, ing.polj.
Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o
zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 96/03) i čl. 32.
Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
5/051), Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 9. sjednici
održanoj 21.10.2005. godine donijelo je

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti
donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom
prisutnih članova .
Članak 6.
Savjet radi na sjednicama na kojima se vodi
zapisnik.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XII;

Poziv s materijalima na sjednicu dostavlja se u
pravilu 5 dana prije održavanja sjednice. Iznimno
sjednica se u opravdanim slučajevima može zakazati i
telefonski.
Članak 7.
Administrativne poslove i izvještaje za Gradsko
poglavarstvo o radu Savjeta obavljati će Jedinstveni
upravni odjel – Odsjek za stambeno – komunalnu
djelatnost.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog da na od
objave, a biti će objavljena u "Službenom glasniku Grada
Lipika".
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Martin Kovačić – član Gradskog poglavarstva, za
predsjednika
Franjo Horvat – član Gradskog vijeća
Virna Krpan – član Gradskog vijeća
Albert Menegoni – djelatnik gradske uprave
Zvonko Novokmet – djelatnik gradske uprave
Vida Iličić – vanjski suradnik

Prije početka postupka nabave naručitelj mora
donijeti pisanu odluku o osnivanju stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave.
Odluka mora sadržavati podatke o naručitelju;
odgovornoj osobi naručitelja, članovima i voditelju
povjerenstva; predmet, način i rok provedbe postupka;
planiranu vrijednost nabave; način i uvjete plaćanja te
način kojim su osigurana financijska sredstva za nabavu;
ostale uvjete nabave; datum i potpis ovlaštene osobe
naručitelja.

GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
II.
KLASA: 021-05/05-01/14
URBROJ: 2162/02-02/1-05-1
Lipik, 21.10.2005. godine
GRADONAČELNIK:
Stjepan Horvat, ing.polj.
Na temelju čl. 15. stavak 1. Zakona o javnoj
nabavi (NN br. 117/01, 92/05), i čl. 12. Statuta Grada
Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 5/05) Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 9. sjednici održanoj
21.10.2005.g. donijelo je:
ODLUKU
o osnivanju stručnog Povjerenstva
za provedbu postupka nabave

Zadatak stručnog Povjerenstva je priprema i
provođenje postupka nabave, usmjeravanje rada
stručnih službi naručitelja i isti su za svoj rad odgovorni
naručitelju.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u « Službenom glasniku Grada Lipika».
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 021-05/05-01/12
Urbroj; 2162-02/03-01-05/2
U Lipiku , 21.10.2005.
GRADONAČELNIK:

I.
U stručno Povjerenstvo za provedbu postupka
nabave u Gradu Lipiku imenuju se:

Stjepan Horvat, ing.polj.

