SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
Godina: XIII

Lipik, 22. studenog 2006. g.

Broj: 10

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
2.
3.
4.
5.

Odluka o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Lipik
Odluka o izboru člana Gradskog poglavarstva Lipik
Odluka o razrješenju i izboru zamjenika gradonačelnika Grada Lipika
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg
vrtića "Kockica" Lipik za pedagošku 2005./2006. god.
Zaključak o suglasnosti za povećanje cijena usluga Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
2.

Odluka o korištenju službenih mobitela
Odluka o prodaji nekretnina

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 XIII;

Na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05), članka
12. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika
br. 5/05), i članka 7. Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br. 1/06), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 12.
sjednici održanoj 22.11.2006. g. donijelo je:
ODLUKU
o razrješenju člana Gradskog
poglavarstva Lipik

Lipik, 22.11.2006. g.

Broj 10

str. 1

Članak II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 013-03/06-01/4
URBROJ: 2162-02/03-01-06/3
U Lipiku, 22.11.2006.
Predsjednik:
Vinko Kasana

Članak I.
Razrješuje se Darijo Keč, sa danom
22.11.2006. god. dužnosti člana Gradskog poglavarstva
Lipik, na osobni zahtjev.
Članak II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 013-03/06-01/4
URBROJ: 2162/02-03/1-06-12
U Lipiku, 22.11.2006. god.

Na temelju članka 35. točke 3. i članka 43.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
upravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05) te
članka 12. i 25. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 5/05, 1/06) Gradsko vijeće Lipik na
svojoj 12. sjednici održanoj 22.11.2006. g. donijelo je:
ODLUKU
o razrješenju i izboru zamjenika
gradonačelnika Grada Lipika
Članak I.

Predsjednik:

Darijo Keč iz Lipika razrješuje se dužnosti
zamjenika gradonačelnika Grada Lipika .

Vinko Kasana

Članak II.

Na temelju članka 35. točke 3. i članka 44.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
upravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05),
članka 12. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br. 5/05) i članka 7. Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br. 1/06), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 12.
sjednici održanoj 22.11.2006. g. donijelo je:
ODLUKU
o izboru člana Gradskog
poglavarstva Lipik
Članak I.
Vinko Pečanić iz Lipika izabran je sa danom
22.11.2006.god. za člana Gradskog poglavarstva Lipik.

Vinko Pečanić iz Lipika bira se za zamjenika
gradonačelnika Grada Lipika.
Članak III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 013-03/06-01/4
URBROJ: 2162-02/03-01-06/4
U Lipiku, 22.11.2006. god.
Predsjednik:
Vinko Kasana

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XIII;

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi, članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/05), i članka 43.
Poslovnika gradskog vijeća Lipik ("Službeni glasnik grada
Lipika" br. 6/05) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 12.
sjednici održanoj 22.11.2006. g. donijelo je

Lipik, 22.11.2006. g.

Dječjem vrtiću "Kockica" Lipik daje se suglasnost
za povećanje cijena usluge za korisnike ustanove, tako da
se od 1.12.2006. god. utvrđuju slijedeći iznosi za
korisnike usluga:
-

Članak I.

-

Prihvaća se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i
programa rada Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik za
pedagošku 2005/2006.god, KLASA:601-02/06-01/46,
URBROJ: 2162-02/01-06/02 od 08.09.2006. godine.

-

Članak II.

Članak III.
Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 601-02/06-01/13
URBROJ: 2162-02/01-02/06-6
U Lipiku, 06.11.2006. god.
Predsjednik:

str. 2

Članak I.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg
plana i programa rada Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik
za pedagošku 2005/2006. god.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa
rada Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik za pedagošku
2005/2006.god sastavni je dio ovog Zaključka, ali se ne
objavljuje.

Broj 10

u jaslicama u visini od 450,00 kn – cjelodnevni
boravak
u vrtiću u visini od 410,00 kn- cjelodnevni boravak
u vrtiću Lipik od 350,00 kn- poludnevni boravak
(doručak, ručak)
u vrtiću Poljana od 350,00 kn – poludnevni boravak
(doručak, ručak)
u vrtiću Poljana od 280,00 kn – poludnevni boravak
(doručak)
u predškoli od 190,00 kn
u igraonici od 150,00 kn
Članak II.

Za pojedine korisnike usluga ustanove priznaju
se slijedeće povlastice:
-

-

za drugo dijete plaća se 75 % od cijene
za treće dijete besplatno
zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti preko 30
dana plaća se 30 % cijene
za bolovanje djece umanjenje od 1. dana ( troškovi
prehrane) – samo uz predočenje liječničke ispričnice
donesene do 5. u mjesecu
za trajanja godišnjeg odmora od 22. radna dana ako
dijete boravi cijelu pedagošku godinu od 1.09. –
31.08., a ako je manji broj mjeseci u ustanovi
razmjerno broju provedenih mjeseci u ustanovi, 30
% od cijene.
Članak III.

Vinko Kasana
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi, članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/05), i članka 43.
Poslovnika gradskog vijeća Lipik ("Službeni glasnik grada
Lipika" br.6/05) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 12.
sjednici održanoj 22.11.2006. g. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za povećanje
cijene usluga Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 601-02/06-01/9
URBROJ: 2162-02/01-02/06-3
U Lipiku, 22.11.2006. god.
Predsjednik:
Vinko Kasana

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XIII;

Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/05) Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 24. sjednici održanoj
24.10.2006. godine donijelo je:
ODLUKU
o korištenju službenih mobitela

Lipik, 22.11.2006. g.
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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 25. sjednici
održanoj dana 09.11.2006. donijelo je

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način
korištenja službenih mobitela.

ODLUKU
o prodaji nekretnina

Članak 2.

Članak I.

Pravo na korištenje službenog mobitela pripada
gradonačelniku i djelatnicima u upravnim tijelima Grada
Lipika, pod uvjetima iz ove Odluke.

Na prodaju se stavljaju slijedeće nekretnine u
vlasništvu Grada Lipika

Članak 3.
Pravo na korištenje mobitela imaju slijedeći
dužnosnici, odnosno djelatnici, i to do prosječnog
mjesečnog iznosa troškova (u kalendarskoj godini) od:
1. Predsjednik vijeća – 200 kn
2. Gradonačelnik - bez ograničenja
3. Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i
komunalnu djelatnost - do 300 kn
4. Ostali pročelnici - do 200 kn
5. Voditelj radne grupe - do 100 kn.
6. Voditelj vlastitog pogona – do 100 kn
Korisnici službenih mobitela u sustavu su s
opcijom besplatnih međusobnih razgovora u dva tima, u
ukupnom iznosu od 1.400,00 kn, dok preostale troškove
telefoniranja iznad predviđenog iznosa podmiruju osobno.
Korisnici navedeni od 3-6 plaćaju više utrošeno od
dozvoljenog iznosa istekom tromjesečja, putem obustave
na plaći.
Članak 4.
Obvezuje se Upravni odjel za financije da utvrdi
način provođenja ove Odluke, posebice glede vođenja
odgovarajućih evidencija i praćenja troškova pojedinih
korisnika.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 022-05/06-01/3
URBROJ: 2162-02/03-2-06/1
U Lipiku, 24.10.2006.godine
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.

1. Dvosobni stan u Slavonskoj ulici br. 36, koji nosi
oznaku 10, površine 54,55 m2 , u stambenoj zgradi
izgrađenoj na k.č.br.125/1 upisanoj u zk. uložak
1368 u k.o. Lipik u vlasništvu Grada Lipika, po
početnoj cijeni 174.911,00 kuna.
2. Jednosobni stan u Ulici Kalvarija br.36, koji nosi
oznaku 4, površine 34,45 m2, u stambenoj zgradi
izgrađenoj na k.č.br. 253/2, 257/4, 258/1 upisanoj
u zk. uložak 2401 u k.o. Pakrac u vlasništvu Grada
Lipika, po početnoj cijeni 118.400,00 kuna.
Prodaja navedene nekretnine će se izvršiti
putem javnog nadmetanja, a početna cijena je utvrđena
na temelju procjene sudskog vještaka i ista je sastavni
dio ove Odluke.
Članak II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Lipika da u
smislu ove Odluke sklopi Ugovor o kupoprodaji navedenih
nekretnina.
Članak III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u « Službenom glasniku Grada Lipika «
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 371-05/06-01/14
URBROJ: 2162-02/02-02/06-1
U Lipiku, 09.11.2006.god.
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.

