SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
_________________________________________________________
_
Godina:VIII
Lipik, 15. rujna 2000.g.
Broj: 2

Sadržaj:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prodaji nekretnina u Poljani,
2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Dobrovcu,
3. Odluka o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Lipik i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Lipik,
4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Kockica” Lipik,
5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik,
6. Odluka o dodjeli nagrade Grada Lipika za 2000. godinu,
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naseljima,
8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Lipika,
9. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Lipik,
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Lipika,
11. Odluka o izmjenama općih akata koji sadrže naziv općine
12. Zaključak o davanju suglasnosti na povećanje cijena komunalnih usluga,
13. Rješenje

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o dodjeli zahvalnice Grada Lipika,

______________________________________________________________________________
IZDAJE: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika
UREÐUJE: Marica Pavlović, dipl.iur, uredništvo i redakcija: Lipik, M. Terezije 27
tel.034 421-001, fax. 034 421-031
Glasnik izlazi prema potrebi. Cijena se odredjuje prema količini tiskanog materijala.
Cijena:
300,00 kn - pretplata za 2000. godinu.
Žiro-račun br. 32731-630-180 Proračun Grada Lipika

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” broj 91/1996), te čl. 14. Statuta Grada Lipika (“Službeni glasnik Grada Lipika” broj
3/97) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 27. sjednici održanoj 14. srpnja. 2000 donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u Poljani
I
Odobrava se prodaja nekretnine i to:
- stan u Poljani ul. Antunovačka 25, izgrađen na kč. br. 259/25 zk. ul. 1368 ko. Poljana,
ukupne površine 138,10 m 2 sa pripadajućim dijelom zemljišta površine 476,44 m 2.
Prodaja će se izvršiti putem javnog nadmetanja, a početna cijena je utvrđena na
temelju procjene sudskog vještaka, te je ista sastavni dio ove odluke.
II
Ovlašćuje se gradonačelnik Lipika da u smislu ove odluke sklopi ugovor o
kupoprodaji navedene nekretnine.
Sklopljeni ugovor ima se dostaviti na suglasnost javnom pravobranitelju županije
Požeško-slavonske.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u “Službenog glasniku Grada
Lipika”.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 940-06/00-01/2
Urbroj: 2162/02-00-1
U Lipiku, 7. srpnja 2000. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" broj 91/1996, te članka 14. Statuta Grada Lipika (Službeni
glasnik Grada Lipika broj 3/1997), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 27. sjednici
održanoj 14. srpnja 2000. donijelo je
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
u Dobrovcu
I
Odobrava se prodaja građevinskog zemljišta i to:

- u Dobrovcu čk. br. 1007 oranica sa 662 m2
čk. br. 1006 oranica sa 662 m2
sve upisano u zk. ul. 468 ko Dobrovac na ime i vlasništvo Grada

Lipika.
Prodaja će se izvršiti putem javnog nadmetanja, a početna cijena je utvrđena na
temelju zaključka Gradskog poglavarstva Lipik koji je sastavni dio ove odluke.
II
Ovlašćuje se gradonačelnik Lipika da u smislu ove Odluke sklopi ugovor o
kupoprodaji predmetnog građevinskog zemljišta.
Sklopljeni ugovor ima se dostaviti na suglasnost Javnom pravobranitelju
županije Požeško-slavonske.
III

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Grada Lipika”.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 940-06/97-01/1
Urbroj: 2162/02-00-1
Lipik, 7. srpnja 2000. g.

Predsjednik vijeća:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 14. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj
3/1997)
i čl. 8. stavka 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (“Narodne novine” broj
63/1996), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 27. sjednici, održanoj 14. srpnja 2000.
donijelo je
ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća
Lipik i početku obnašanja vijećničke dužnosti
zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Lipik
Članak 1
Vijećniku Gradskog vijeća Lipik Domeniku Ajhner prestaje mandat u Gradskom
vijeću Lipik dana 14. srpnja 2000. zbog odjave prebivališta s područja Grada
Lipika..
Članak 2
Dužnost vijećnika Gradskog vijeća Lipik dana 14. srpnja 2000. počinje
obnašati zamjenik vijećnika Vladimir Bakarić.

Članak 3

Ova odluka stupa na snagu osam dana po objavi u “Službenom glasniku
Grada Lipika”.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa:021-06/00-01/1
Urbroj:2162/01-01/01-00-1
U lipiku, 7. srpnja 2000.

Predsjednik Vijeća:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne
novine” broj 10/1997), te čl. 14. i 15. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada
Lipika broj 3/1997), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 27.sjednici, održanoj 14. srpnja
2000. donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju
člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića "Kockica" Lipik
I
Alfreda Grafina iz Pakraca, razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik.
II
Anita Dašek iz Lipika, imenuje se za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Kockica" Lipik.
III
Ova odluka stupa na snagu osam dana po objavi u “Službenom glasniku
Grada Lipika”.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa:021-02/00-01/1
Urbroj:2162/01-01/1-00-1
U Lipiku, 7. srpnja 2000.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 26. i 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne
novine” broj 90/1992, 94/1993 i 117/1993 ) i čl. 23. Statuta Grada Lipika (Službeni
glasnik Grada Lipika broj 3/1997 ), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 27. sjednici
održanoj 14. srpnja 2000. donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za Statut i Poslovnik
I
Alfreda Grafina, iz Pakraca, razrješava se dužnosti člana Odbora za Statut i
Poslovnik.
II
Anita Dašek, iz Lipika, imenuje se za člana Odbora za Statut i Poslovnik.
III
Ova odluka stupa na snagu osam dana po objavi u “Službenom glasniku
Grada Lipika”.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 021-06/00-01/1
Urbroj:2162/01-01/1-00-1
U Lipiku,7. srpnja 2000.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 14. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/1997), te čl.
8. Odluke o javnim priznanjima Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/1998)
Gradsko vijeće Lipik na 28. sjednici održanoj 13. rujna 2000. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli nagrade Grada Lipika
za 2000. godinu

Članak 1.
Dobitnici nagrade Grada Lipika za 2000. godinu su:
1. ZDRAVSTVENO - REKREACIJSKI CENTAR "Lipik " d.d. Lipik
- za doprinos u započinjanju obnove tradicionalne turističke djelatnosti
u Lipiku
2. Stjepan Horvat,ing. polj., gradonačelnik
- za uspješan rad i doprinos boljitku svih građana Grada Lipika
3. DVD Antunovac
- zbog dugogodišnjeg rada i doprinosa razvitku doborovoljnog vatrogastva na
području Grada Lipika
4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ - Gradsko društvo Pakrac
- za dugogodišnji humanitarni rad, te brigu i skrb za mlade i socijalno ugrožene
kategorije stanovništva
5. Nikola Ivkanec, zapovjednik III Policijske postaje Pakrac
- za cjelokupnu dosadašnju uspješnu suradnju Grada Lipika i III Policijske postaje
Pakrac, te doprinos u očuvanju postignutog nivoa sigurnosti
6. "PODRAVKA " d.d. Tvornica "Studenac" Lipik
- za postignute visoke rezultate u proizvodnji i povećanju broja zaposlenih
7. Mijo Štimac
- za aktivno sudjelovanje u unapređenju kvalitete života na selu
8. HVIDR-a Lipik
- za postignute rezultate na unapređenju kulturno-sportskog života
9. "POLJOPRIVREDA LIPIK" d.d. Lipik
- za uspješno kontinuirano poslovanje i postignute rezultate u poljoiprivrednoj
proizvodnji
Članak 2.
Nagradu Grada Lipika čini POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA LIPIKA
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Lipika".
GRADSKO
Klasa: 121-10/00-01/1
Urbroj: 2162/02-1/01-00/1
U Lipiku, 13.09.2000.

VIJEĆE

LIPIK

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 14. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/1997),
te čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.
2/1998) Gradsko vijeće Lipik na 28. sjednici održanoj 13. rujna 2000. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli nagrade Grada Lipika
za 2000. godinu

Članak 1.
Dobitnici nagrade Grada Lipika za 2000. godinu su:
1. ZDRAVSTVENO - REKREACIJSKI CENTAR "Lipik " d.d. Lipik
- za doprinos u započinjanju obnove tradicionalne turističke djelatnosti
u Lipiku
2. Stjepan Horvat,ing. polj., gradonačelnik
- za uspješan rad i doprinos boljitku svih građana Grada Lipika
3. DVD Antunovac
- zbog dugogodišnjeg rada i doprinosa razvitku doborovoljnog vatrogastva na
području Grada Lipika
4. HRVATSKI CRVENI KRIŽ - Gradsko društvo Pakrac
- za dugogodišnji humanitarni rad, te brigu i skrb za mlade i socijalno ugrožene
kategorije stanovništva
5. Nikola Ivkanec, zapovjednik III Policijske postaje Pakrac
- za cjelokupnu dosadašnju uspješnu suradnju Grada Lipika i III Policijske postaje
Pakrac, te doprinos u očuvanju postignutog nivoa sigurnosti
6. "PODRAVKA " d.d. Tvornica "Studenac" Lipik
- za postignute visoke rezultate u proizvodnji i povećanju broja zaposlenih
7. Mijo Štimac
- za aktivno sudjelovanje u unapređenju kvalitete života na selu
8. HVIDR-a Lipik
- za postignute rezultate na unapređenju kulturno-sportskog života
9. "POLJOPRIVREDA LIPIK" d.d. Lipik
- za uspješno kontinuirano poslovanje i postignute rezultate u poljoiprivrednoj
proizvodnji
Članak 2.

Nagradu Grada Lipika čini POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA LIPIKA
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Lipika".
GRADSKO

VIJEĆE

Klasa: 121-10/00-01/1
Urbroj: 2162/02-1/01-00/1
U Lipiku, 13.09.2000.

LIPIK

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 129. Ustava Republike Hrvatske, čl. 7. i čl. 49. stavak 1. točka 1. Zakona
o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine” broj 90/1992, 94/1993 i 117/1993) Gradsko
vijeće Lipik na svojoj 28. sjednici održanoj 13. rujna 2000. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Lipika
Članak 1
Članak 40. Statuta Grada Lipika (“Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/1997) mijenja se i
glasi:
"Svi akti koje donosi Gradsko vijeće, Poglavarstvo grada i njihova tijela moraju biti objavljeni
u Službenom glasniku Grada Lipika. Opći akti moraju biti javno objavljeni i na oglasnoj ploči u
sjedištu Grada.
Opći i pojedinačni akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku.
Samo zbog osobito opravdanih razloga može se odrediti da odluka ili drugi opći akt stupi na
snagu istog dana kada je objavljen."
Članak 2
Članak 46. stavak 2. Statuta Grada Lipika mijenja se i glasi:
"Upravnim odjelom iz stavka 1. ovog članka upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje Gradsko poglavarstvo."
Članak 3
U člancima 57, 58, 59. i 60. Statuta riječ "savjet" zamjenjuje se rječju "vijeće".
Članak 4
U članku 61. Statuta Grada Lipika stav 2. mijenja se i glasi:
"U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka Poglavarstvo grada može raspustiti Vijeće MO ako
ono učestalo krši Statut ili ne izvršava povjerene mu poslove sukladno odredbama Zakona o
lokalnoj samoupravi".
Članak 5
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u “Službenom glasniku Grada Lipika”.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/00-01/3
Urbroj:2162/02-01/1-01-1
U Lipiku, 13. rujna 2000.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine”
broj 90/1992, 94/1993 i 117/1993) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 28. sjednici
održanoj 13. rujna 2000. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Lipik
Članak 1
Članak 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Lipik (“Službeni glasnik Grada
Lipika” broj 3/1997) mijenja se i glasi:
"Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u
slučajevima utvrđenim zakonom.
Članovi Gradskog vijeća imaju zamjenike koji se biraju na način utvrđen
zakonom."
Članak 2
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom glasniku
Grada Lipika.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/00-01/4
Urbroj:2162/02-01/01-00-1
U Lipiku, 13. rujna 2000.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 49. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (“Narodne novine” broj 90/1992, 94/1993 i 117/1993), Zakona o
određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne
samouprave i uprave (“Narodne novine” broj 75/1993) Gradsko vijeće Lipik
na svojoj 28. sjednici, održanoj13. rujna 2000. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Lipika
Članak 1

U nazivu Odluke, kao i čl. 1. iste, riječi "upravnih tijela" se zamjenjuju riječima
" Jedinstveni upravni odjel".
Članak 2
Članak 12 Odluke mijenja se i glasi:
"Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, a odsjecima voditelji.
Pročelnika i voditelje odsjeka imenuje Poglavarstvo temeljem javnog natječaja na
razdoblje od 4 godine. Nakon isteka roka na koji su imenovani mogu se ponovno
birati pod istim uvjetima na ista radna mjesta."
Članak 3
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u “Službenom glasniku
Grada Lipika”.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa:021-06/00-01/2
Urbroj:2162/02-01/01-00-1
U Lipiku, 13. rujna 2000.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Temeljem članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" broj 3/1997), u vezi s člankom 15. Zakona o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 10/1997 i
124/1997), Gradsko vijeće grada Lipika na 27. sjednici održanoj 14. srpnja
2000. g, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama općih akata
koji sadrže naziv općine
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenjaju se opći akti koje su donijeli Općinsko vijeće i
Općinsko poglavarstvo općine Lipik koji sadrže naziv općine i na snazi su do
donošenja novih akata.
Članak 2.
U nazivu i odredbama općih akata iz članka 1. ove Odluke riječ "općina"
zamjenjuje se sa riječi "grad" u odgovarajućem padežu.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 012-01/00-01/1
Ur.broj: 2162/02-01/1-00-1
Lipik, 7. srpnja 2000. g.

PREDSJEDNIK:
Martin Kovačić

Na temelju čl. 18a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine” broj 36/1995, 70/1997 i 128/1999) i čl. 14. Statuta Grada Lipika
(“Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/1997) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 28.
sjednici, održanoj 13. 9. 2000. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na povećanje
cijena komunalnih usluga
I
"Komunalcu" d.o.o. Pakrac daje se suglasnost da od 1.rujna 2000. godine
poveća cijene:
- vode za domaćinstva za 20%
- vode za pravne osobe za 30%
- kanalizacije za domaćinstva za 10%
- kanalizacije za pravne osobe za 16%
- odvoz kućnog smeća za 40%
II
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Lipika”.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 363-01/00-01/17
Urbroj:2162/01-01/01-00-1
U Lipiku, 13. rujna 2000.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o udrugama ("Narodne novine"
broj 70/1997) i članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" broj 3/1997) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 27. sjednici od 14. srpnja
2000. g. donijelo je
RJEŠENJE

I
Odobrava se uporaba naziva izvora mineralne vode
- Antunovo vrelo
- Ivanovo vrelo
- Grofovo vrelo
podnositelju zahtjeva "Podravka" d. d. Tvornica mineralne vode "Studenac" Lipik.
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana po objavi u "Službenom glasniku
Grada Lipika".

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 382-01/00-01/1
Ur.broj: 2162/02-01/1-00-2
Lipik, 14. srpnja 2000. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada Lipika (»Službeni glasnik Grada Lipika« broj
3/1997), te čl. 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Lipika (»Službeni glasnik
Grada Lipika« broj 2/1998) gradonačelnik Grada Lipika donosi

ODLUKU
o dodjeli zahvalnice
Grada Lipika
Članak 1.
Zahvalnica Grada Lipika dodjeljuje se:

Veteranima NK "Lipik" Lipik
- za postignute rezultate
malonogometnog turnira

pri

organiziranju

sportskog

natjecanja

-

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku
Grada Lipika«.
Klasa: 121-10/00-01/2
Urbroj: 2162/02-02/1-00-1
U Lipiku, 4. rujna 2000. g.

Gradonačelnik
Stjepan Horvat

