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Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/05), Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 11. sjednici održanoj
16.05.2006. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana
Socijalnog vijeća Grada Lipika
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III.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 604-01/06-01/1
URBROJ: 2162/02-02/1-06-1
Lipik, 16.05.2006. god.

I.
Ivan Puščenik razrješuje se dužnosti člana
Socijalnog vijeća Grada Lipika.
II.
Vida Iličić imenuje se za člana Socijalnog vijeća
Grada Lipika.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".

Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.
Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
br. 33/01, 60/01, 45/03 i 129/05), članka 32.
Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
5/05) i članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnih
odjela Grada Lipika, Gradsko poglavarstvo Lipik na
svojoj 11. sjednici održanoj 16.05.2006. godine
donijelo je

GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 550-06/06-01/1
URBROJ: 2162/02-02/1-06-1
Lipik, 16.05.2006. god.
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.
Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" broj 5/05) Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 11. sjednici održanoj
16.05.2006. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu
učeničkih i studentskih kredita Grada Lipika

ODLUKU
o plaćama
Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuju se koeficijenti i način
utvrñivanja plaće za službenike i namještenike kojima se
sredstva za rad osiguravaju u proračunu Grada Lipika,
a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnih odjela Grada Lipika.
Članak 2.
Planirana sredstva za bruto plaće iz članka 1.
ove Odluke utvrñuju se na temelju :
- važeće osnovice za isplatu plaća državnih
službenika i namještenika
- vrijednosti pojedinog radnog mjesta izraženog u
koeficijentima ,korigiranog radnim iskustvom

I.
Renato Marinić razrješuje se dužnosti člana
Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita
Grada Lipika .

Članak 3.
Za sva prava koja nisu regulirana ovom
Odlukom primjenjivat će se odredbe Kolektivnog
ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Lipika.

II.
Darijo Keč imenuje se za člana Povjerenstva za
dodjelu učeničkih i studentskih kredita Grada Lipika.

Članak 4.
Ovisno o stručnoj spremi radna mjesta
službenika i namještenika utvrñuju se kao:
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radno mjesto I vrste za koje je opći uvjet VSS
radno mjesto II vrste za koje je opći uvjet VŠS
radno mjesto III vrste za koje je opći uvjet SSS
radno mjesto IV vrste za koje je opći uvjet NSS ili OŠ

Naziv pojedinih radnih mjesta i stručni uvjeti za
raspored na ta radna mjesta utvrñuju se Odlukom o
ustroju Upravnih odjela Grada Lipika.
Članak 5.
Za utvrñivanje vrijednosti koeficijenata radnih
mjesta utvrñuju se rasponi koeficijenata u kojima se
mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih
mjesta po pojedinim vrstama i to za:
-

radno mjesto I vrste od
radno mjesto II vrste od
radno mjesto III vrste od
radno mjesto IV vrste od

1,05 - 3,50
0,90 - 1,20
0,65 - 1.10
0,50 - 0,75

Članak 6.
Utvrñuju se vrijednosti složenosti poslova za
odreñivanje plaća službenika i namještenika kako slijedi:
- pročelnik Upravnog odjela za opće i
normativne poslove
- pročelnik Upravnog odjela za financije
- pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i društvene djelatnosti
- pročelnik Upravnog odjela za
graditeljstvo i komunalnu djelatnost
- samostalni upravni referent za
imovinske poslove
- stručni suradnik za proračun - šef
računovodstva
- viši upravni referent za poljoprivredu
- viši upravni referent za graditeljstvovoditelj vlastitog pogona
- viši upravni referent za komunalne
poslove
- administrativni referent
- računovodstveni referent - knjigovoña
analitičar
- stručni referent za društvene
djelatnosti
- upravni referent - komunalni redar
- djelatnik vlastitog pogona
- spremačica

1,90
1,85
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Članak 7.
Plaću službenika, odnosno namještenika čini
osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik
rasporeñen i osnovice za obračun plaće utvrñene
kolektivnom ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima
Grada Lipika, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog
staža.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za
uspješnost na radu, te druga uvećanja plaće.
Članak 8.
Osnovna plaća službenika i namještenika
uvećava se za:
−
−
−
−
−

za rad noću
za prekovremeni rad
za rad subotom
za rad nedjeljom
za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata

50 %
50 %
25 %
35 %
10 %

Dodaci iz prethodnog stavka ovog članka
meñusobno se ne isključuju.
Umjesto uvećanja plaće po osnovi
prekovremenog rada, službenik odnosno namještenik
ima pravo na 1 ili više slobodnih radnih dana u omjeru
1:2.

1,85
Članak 9.
1,85
1,50
1,50
1,10

Odluke u ime poslodavca (Grad Lipik) u smislu
odredbi ove Odluke donosi gradonačelnik.
Članak 10.
Plaća gradonačelnika utvrñena je posebnom
odlukom Gradskog vijeća Lipik.

1,20
Članak 11.
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60

Za ostvarene nad prosječne rezultate rada
službeniku, odnosnu namješteniku se može isplatiti do
10% njegove osnovne plaće. Isto tako zbog smanjenih
rezultata rada, plaća se u istom postotku može i
umanjiti.
Ocjenu rezultata rada djelatnika vrše
pročelnici, odnosno gradonačelnik za pročelnike.
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Članak 12.

II.

Za vrijeme trajanje vježbeničkog staža vježbenik
ima pravo na 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže
složenosti njegove vrste.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Lipika da u
smislu ove Odluke sklopi Ugovor o kupoprodaji
navedenih nekretnina.

Članak 13.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o plaćama ("Službeni glasnik Grada Lipika" br
2/03).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 943-01/06-01/03
URBROJ: 2162-02/02-02/06-6
U Lipiku, 22.05.2006.god.

GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Gradonačelnik:
KLASA:120-01/06-01/2
URBROJ: 2162/02-02/2-06-1
U Lipiku, 16.05.2006. god.
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br.33/01), te članka 31.
Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
5/05) Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 12. sjednici
održanoj dana 22.05.2006. godine donijelo je

Antun Haramija, oec.
Na temelju čl. 13 stavak 3 Zakon o udrugama
("Narodne novine" br. 70/97), članka 10 Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 45/03) i članka 32 Statuta Grada
Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/05) Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 12. sjednici održanoj
22.05.2006.g. donijelo je
RJEŠENJE
I.

ODLUKU
o prodaji nekretnine

Odobrava se upotreba imena Grada Lipika u
nazivu Moto kluba "Pakrac – Lipik" te se u druge svrhe
ne može koristiti.

I.

II.

Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
kč.br. 95, livada potkućnica, površine 477 čhv, kč.br.
96, oranica potkućnica, površine 709 čhv, kč.br. 97,
guvno kod kuće, površine 54 čhv, kč.br. 98, kuća,
dvorište i gospodarska zgrada, površine 117 čhv i kč.br.
99, vrt, površine 333 čhv upisane u zk.ul.30 u k.o.
Klisa, udio Grada Lipika 24/216.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".

Prodaja navedene nekretnine će se izvršiti
putem javnog nadmetanja, a početna cijena u iznosu od
6.695,56 kuna utvrñena je na temelju procjene
ovlaštene Komisije za procjenu nekretnina Grada Lipika,
te je ista sastavni dio ove Odluke.

GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA:017-01/06-01/2
URBROJ:2162-02/02-02-06/2
U Lipiku, 22.05.2006.godine
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.

