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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
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5.
6.

Odluka o prestanku mandata vijećnika gradskog vijeća Lipik (Haramija-Kovačić)
Odluka o prestanku mandata vijećnika gradskog vijeća Lipik (Darijo Keč)
Odluka o prestanku mandata vijećnika gradskog vijeća Lipik (Ivan Puščenik)
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije (Haramija-Prhal)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Lipika
Odluka o izboru gradskog poglavarstva Lipik
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
2.
3.

Zaključak o davanju suglasnosti za povećanje cijene održavanja groblja
Odluka o kupnji nekretnina (k.č.br. 170/4 u k.o. Lipik)
Program zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Lipika

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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Godina XIII;

Na temelju čl. 7. i 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN br. 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), a u
vezi sa čl. 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i upravi (NN br. 33/01, 60/01,45/03) te čl. 12.
Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika br. 5/05)
Gradsko vijeće Lipik na svojoj 7. sjednici održanoj
31.01.2006.g. donijelo je
ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika
gradskog vijeća Lipik
I.
Vijećniku Gradskog vijeća grada Lipika Antunu
Haramiji prestaje mandat u Gradskom vijeću Lipik dana
10.01.2006.god., na osobni zahtjev.
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GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 013-03/06-01/1
URBROJ: 2162-02/03-01-06/4
U Lipiku, 31.01.2006. god.
Predsjednik Vijeća:
Vinko Kasana, ing.polj.
Na temelju čl. 7. i 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN br. 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), a u
vezi sa čl. 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i upravi (NN br. 33/01, 60/01,45/03) te čl. 12.
Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 5/05)
Gradsko vijeće Lipik na svojoj 7. sjednici održanoj
31.01.2006.g. donijelo je

II.
Dužnost vijećnika Gradskog vijeća Lipik počinje
obnašati zamjenik vijećnika Martin Kovačić s danom
31.01.2006.godine.

ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika
Gradskog vijeća Lipik

III.

I.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Grada Lipika».

Vijećniku Gradskog vijeća Lipik Ivanu Puščeniku
prestaje mandat u Gradskom vijeću Lipik dana
18.01.2006.god., na osobni zahtjev.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 013-03/06-01/1
URBROJ: 2162-02/03-01-06/6
U Lipiku, 31.01.2006.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Grada Lipika».
GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Predsjednik Vijeća:
Vinko Kasana, ing.polj.
Na temelju čl.7. i 8. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN br. 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), a u
vezi sa čl. 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i upravi (NN br. 33/01, 60/01,45/03) te čl. 12.
Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 5/05)
Gradsko vijeće Lipik na svojoj 7. sjednici održanoj
31.01.2006.g. donijelo je
ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika
Gradskog vijeća Lipik

KLASA: 013-03/06-01/1
URBROJ: 2162-02/03-01-06/5
U Lipiku, 31.01.2006. god.
Predsjednik Vijeća:
Vinko Kasana, ing.polj.
Na temelju čl. 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01,
129/05) i čl. 12 Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik
Grada Lipika» br. 5/05) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 7.
sjednici održanoj 31.01.2006. g. donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Mandatne komisije

I.
Vijećniku Gradskog vijeća Lipik Dariju Keč prestaje
mandat u Gradskom vijeću Lipik dana 17.01.2006.god., na
osobni zahtjev.

I.
Antun Haramija iz Lipika razrješuje se dužnosti
člana Mandatne komisije.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Grada Lipika».

II.
Josip Prhal iz Lipika imenuje se za člana Mandatne
komisije.
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III.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Grada Lipika».

Članak 25. Statuta mijenja se i glasi:
«Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji se biraju
većinom glasova svih članova Gradskog vijeća»

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 023-01/06-01/1
UR.BROJ: 2162-02/03-01-06/1
U Lipiku, 31.01.2006.god.
Predsjednik Vijeća:
Vinko Kasana, ing.polj.
Na temelju čl. 8. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,60/01-autentično
tumačenje i NN.129/05) i čl. 12. Statuta Grada Lipika
(Službeni glasnik Grada Lipika br. 5/05), Gradsko vijeće Lipik
na svojoj 7. sjednici održanoj 31.01.2006. godine donijelo je:

Članak 6.
U članku 30. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:
«Gradsko poglavarstvo ima pet članova, uključujući
predsjednika i njegove zamjenike.
Gradonačelnik
je
predsjednik
Gradskog
poglavarstva, a zamjenici u skladu sa zakonom su zamjenici
predsjednika».
Članak 7.

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Lipika

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Članove gradskog poglavarstva bira Gradsko
vijeće na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova svih
članova, na vrijeme od četiri godine.
Pročelnici upravnih tijela Grada Lipika mogu biti
birani za članove gradskog
poglavarstva».

Članak 1.

Članak 8.

Ovom Statutarnom odlukom o izmjeni i dopuni
Statuta mijenja se i dopunjuje Statut Grada Lipika ( Službeni
glasnik Grada Lipika br.5/05).

Članak 35. Statuta mijenja se i novi glasi:
«Gradsko vijeće može gradonačelniku, pojedinom
članu Gradskog poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u
cijelosti iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije
isteka vremena na koje je izabran, na prijedlog najmanje
jedne trećine članova Gradskog vijeća.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se
raspravljati i glasati prije nego što protekne sedam dana od
njegova podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje
nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana
od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.»

Članak 2.
U članku 5. stavku 1. Statuta Grada Lipika mijenja se
alineja 3. i nova glasi:
«-komunalno gospodarstvo-«,
a iza alineje 11. dodaju se nove alineje 12. i 13. koje
glase:
«- promet na svom području.
- te ostale poslove sukladni posebnim zakonima.»
Članak 3.
U članku 13. Statuta dodaje se iza stavka 2. novi
stavak koji glasi:
«Pripadnici nacionalne manjine iz stavka 2. imaju
pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Grada
Lipika.»
Članak 4.
U članku 14. Statuta mijenja se stavak 5., te novi
glasi:
«Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove
sjednicu iz stavka 4 ovog članka, sjednicu će sazvati
gradonačelnik u roku od 15 dana.»
U istom članku dodaje se novi stavak koji glasi:
«Nakon proteka rokova iz stavaka 4. i 5. ovog članka
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova
predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokane i područne (regionalne)
samouprave.»
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 9.
Iza članka 36, dodaje se novi čanak 36a, koji glasi:
«Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju
Gradskom poglavarstvu.
Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga
gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje
povjeravanje poglavarstvu, time se ne smatra da je
poglavarstvu iskazano nepovjerenje.»
Članak 10.
Iza članka 38, dodaje se novi članak 38.a, koji glasi:
«Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka
ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor.»
Članak 11.
Iza članka 61, dodaje se novi čanak 61a, koji glasi:
« Nadzor zakonitosti općih akata Gradskog vijeća u
njegovu samoupravnom djelokrugu obavlja nadležni ured
državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji i nadležno
središnje tijelo državne uprave.»
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Članak 12.

Članak 1

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Lipika.

Komunalcu d.o.o. Pakrac daje se suglasnost za
povećanje cijene održavanja groblja po cijeni od 65,00 kn po
grobnom mjestu.
Navedena cijena primjenjivat će se od 1.siječnja
2006.g.i to za sva groblja na području Grada Lipika.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/05-01/3
Urbroj:2162-02/03-01-05/1
U Lipiku, 31.01.2006.god.

Članak 2

Predsjednik Vijeća:

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku
grada Lipika.

Vinko Kasana, ing.polj.

GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK

Na temelju čl. 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01,129/05) i čl.
12 Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.
5/05) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 7. sjednici održanoj
31.01.2006. g. donijelo je:
ODLUKU
izboru Gradskog poglavarstva
I.
U Gradsko poglavarstvo Lipik izabrani su:
1. Antun Haramija, predsjednik Poglavarstva
2. Ivan Pušćenik, član
3. Darijo Keč, član

KLASA: 363-02/05-01/10
Urbroj:2162-02/02-02-05/5
U Lipiku, 29.12.2005.godine
Gradonačelnik:
Stjepan Horvat, ing.polj.
Na temelju čl. 115. i 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. 31. Statuta grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika
br. 5/05) Gradsko poglavarstvo Lipik je na svojoj 13. sjednici
održanoj 28.12.2005.g. donijelo

II.

ODLUKU
o kupnji nekretnina

Mandat članovima Gradskog poglavarstva traje do novih
izbora.

I.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u « Službenom glasniku Grada Lipika»
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 023-01/06-01/2
URBROJ ; 2162-02/03-01-06/1
U Lipiku, 31.01.2006.

Prihvaća se ponuda Andrije Bišćana kojeg zastupa
stalni skrbnik Borislav Ajman, dipl. soc.radnik, za prodaju
nekretnine na k.č. br. 170/4, dvorište, površine 132 hvata
(475,2 m2), upisana u z.k. ul. 667 K.O. Lipik na ime Andrije
Bišćana, Lipik u dijelu 1/1.
Kupnja će se izvršiti na temelju ponude
prodavatelja, a ukupna vrijednost nekretnine u iznosu od
23.760,00 kn utvrđena je temeljem procjene ovlaštene
komisije Grada Lipika koja je sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Vijeća:

II.

Vinko Kasana, ing.polj.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika da u smislu
ove odluke sklopi ugovor o kupoprodaji za navedenu
nekretninu.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01) čl. 31. Statuta
grada Lipika (Službeni glasnik grada Lipika br. 5/05), a u svezi
s čl. 18. a Zakona o komunalnom gospodarstvu, Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 13. sjednici održanoj
28.12.2005.g. donijelo je slijedeći:
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za povećanje
cijene održavanja groblja

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku grada Lipika.
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA:940-01/05-01/1
URBROJ: 2162-02/02-02-04/10
U Lipiku, 17.01.2006.god.
Gradonačelnik:
Stjepan Horvat, ing.polj.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XIII;

Temeljem članka 6. i 11. Odluke o reguliranju
prometa na području Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br. 2/97.) i članka 24. Odluke o komunalnom redu i
mjerama za njegovo održavanje ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br.1/05. prečišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Lipik
na 1. sjednici održanoj 3. veljače 2006. god. donosi
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VI.
Za pravovremenu opskrbu potrebnim kamenim
agregatom i solju za zimsku službu odgovorno je poduzeće
koje je dužno na vrijeme obavijestiti gradska tijela o potrebi
nabavke materijala.
VII.

PROGRAM ZIMSKOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I
ULICA NA PODRUČJU GRADA LIPIKA
I.
Ovim programom utvrđuju se aktivnosti neophodne
za normalno odvijanje prometa na nerazvrstanim cestama i
ulicama u naseljima na području Grada Lipika u zimskim
uvjetima te redoslijed prvenstva izvođenja radova.
Zimskim uvjetima smatraju se uvjeti kada je kolnik
prekriven ugaženim snijegom debljine 5 cm ili je na kolniku
poledica ili led.

Posipanje cesta solju i kamenim agregatima vrši se
samo na cestama i ulicama koje imaju asfaltni zastor, dok se
makadamske ceste i ulice čiste samo ralicom, osim u slučaju
poledice kada se i makadamske ceste i ulice posipaju solju i
kamenim agregatom
.
VIII.
Nogostupe ispred poslovnih objekata ili stambenih
zgrada dužni su čistiti i održavati vlasnici ili korisnici tih
objekata sukladno članku 22. i 23. Odluke o komunalnom
redu i mjerama za njegovo provođenje.

II.

IX.

U vrijeme postojanja zimskih uvjeta odnosno u
vremenu između 15. studenog i 15. ožujka ili kada su
vremenske prilike takove da se očekuju veće padaline snijega
ili smrzavanje, zimska služba ( poduzeće koje obavlja zimsko
održavanje ) dužna je u pripremi imati osiguran dovoljan broj
vozila s razgrtačem (ralicom), posipačem soli i agregata,
strojem za utovarivanje te dovoljnom količinom soli i kamenog
agregata.

Poduzeće koje obavlja zimsku službu obavljati će
održavanje cesta prema popisu i prioritetima kako slijedi:

III.
U koliko se prema najavama očekuje dulje ili
intenzivnije padanje snijega zimska služba dužna je čistiti
snijeg i to cijelo vrijeme dok takvi uvjeti traju. Za vrijeme
padalina zimska služba čišćenje obavlja samo ralicom bez
posipavanja solju i agregatom osim cesta i ulica na padinama i
usponima gdje se prilikom čišćenja vrši posipanje solju i
kamenim agregatom.
Nakon prestanka padalina u koliko se temperatura
zraka kreće ispod 0 stupnjeva celziusa obavezno posipati
ceste i ulice solju i kamenim agregatom što treba učiniti i
nakon zadnjeg čišćenja snijega s prometnica dok traju zimski
uvjeti.
IV.
U slučaju padanja kiše koja se smrzava ili je na
cestama led ili tvrdo ugaženi snijeg obavezno se prometnice
posipaju kamenim agregatom i solju.
V.
Nakon čišćenja snijega s kolnika u koliko se na
dijelovima ceste pojavi veća količina snijega zimska služba je
dužna nakupljeni snijeg ukloniti sa ceste a prvenstveno sa
križanja cesta i ulica gdje bi nakupljeni snijeg ometao promet
ili vidljivost. O odvozu nakupljenog snijega upravni odjel Grada
Lipika daje posebnu uputu i nalog za izvršenje.
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LIPIK
Alojzija Stepinca
Vladimira Nazora
Školska
Tina Ujevića
Slavonska (samo dio kod kbr. 36 i 38)
Marije Terezije (dio od rampe do željezničke stanice)
Udinska
Vukovarska avenija
Tabor
Filipovačka
Nikole Tesle
Augusta Cesarca
Frankopanska
Hrvatske mladeži
Staklanska
Ivana Gorana Kovačića
Ruđera Boškovića
Ergela
Josipa Kozarca
Baranjska
Stjepana Radića (do zadnje kuće)
Petra Svačića
Miroslava Krleže
Augusta Šenoe
Ivana Gundulića
Ivana Mažuranića
Čakovečka
Ivana Meštrovića
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FILIPOVAC
Dobrice Cesarića
30.svibnja
put prema groblju
put za Prekopakru
DOBROVAC
Hrvatskih branitelja
Đure Salaja s dijelom od Radićeve (DVD) do Šuberta
put do groblja
KUKUNJEVAC
Smrtići
Stari put
GAJ
Ilije Strganca
Sudra Slavka
odvojak do Nenadovića
desno iza crkve prema DVD
POLJANA
Antunovačka (od križanja prema Želj. stanici)
Braće Konifka
Kolodvorska
Varoška
MARINO SELO
od križanja prema igralištu
od križanja za ribnjake prema lovačkoj kući
put do groblja
ANTUNOVAC
Školska
Mala
Gajska- provjeriti je li čišćena
Matije Gupca
put do groblja
BREKINSKA
dio ulice ravno prije uspona
dio ulice ravno od križanja prema Tornju
STRIŽIČEVAC
kroz selo
BREZINE
odvojak do mlina
put do groblja
DONJI ČAGLIĆ
Alojzija Stepinca
Civilnih žrtava Domovinskog rata
Mačkovac
Marija Božić
Roberta Žilija odvojak ispod Mačkovca
put prema groblju
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GORNJI ČAGLIĆ
64 glavna kroz selo
KOVAČEVAC
65 cesta kroz selo
BUKOVČANI
66 odvojak za Hrv. Bukovčane
67 do zadnje kuće Pavkovići
68 od asfalta do D. Čaglića
69 od križa do Skenderovaca
JAPAGA
70 Hrvatskih Branitelja
71 Psunjska
72 Šeovački Put
73 odvojak prema domu
74 prema Sedlaru
ŠEOVICA
75 Lipička
76 Omanovačka
77 Rudnička
78 Slavonska
SKENDEROVCI
79 od D. Čaglića do Šeovice (Brod)
KLISA
80 od centra prema Rankoviću
81 od centra prema jezeru
82 od centra prema Dobrovcu (Tadić)
BJELANOVAC
83 odvojak od laktofriza - desno
84 odvojak od mosta - lijevo
SUBOCKA
85 od Dobrovca do crkve Subocka
BUJAVICA
86 odvojak desno prema bušotinama
87 odvojak od groblja lijevo
X.
Ovaj program stupa na snagu 8 dana od dana
objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 363-01/06-01/01
URBROJ: 2162/02-02/1-06-1
Lipik, 3. veljače 2006. god.
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oecc.

