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Na temelju čl. 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/2001), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 3. sjednici održanoj 7. rujna
2001. godine. donosi
STATUT
Grada Lipika
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Grada Lipika (u daljnjem tekstu: Grada)
i to:
a) status, područje i granice
b) samoupravni djelokrug
c) obilježje, pečati i Dan Grada
d) javna priznanja
e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela
f) financiranje i imovina
g) oblici konzultiranja građana
h) provođenje referenduma
i) mjesna samouprava
j) ustrojstvo i rad javnih službi
k) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne regionalne samouprave
l) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obaveza
II STATUS, PODRUČJE I GRANICE GRADA
Članak 2.
Grad je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Grada je: Grad Lipik.
Grad je pravna osoba.
Sjedište Grada je u Lipiku, ulica Marije Terezije 27.
Članak 3.
Grad Lipik obuhvaća područja naselja:
Antunovac, Bjelanovac, Brekinska, Brezine, Bujavica, Bukovčani, Dobrovac, Donji Čaglić,
Filipovac, Gaj, Gornji Čaglić, Jagma, Japaga, Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Lipik,
Livađani, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Skenderovci, Strižičevac, Subocka i Šeovica.
Članak 4.
Područje Grada utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj ,a granice područja idu katastarskim granicama rubnih naselja koja
ulaze u njegovo područje.
Granice Grada mogu se mijenjati na načine i po postupku propisanom u Zakonu.
III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA
Članak 5.
Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje

- prostorno i urbanističko planiranje
- komunalne djelatnosti
- brigu o djeci
- socijalnu skrb
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport
- zaštita potrošača
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
- protupožarnu i civilnu zaštitu
Članak 6.
Gradsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga
Grada iz čl. 5. ovog Statuta prenesu na Požeško-slavonsku županiju, odnosno mjesnu
samoupravu.
Članak 7.
Grad ima svoja obilježja.
Obilježja Grada su:
- grb Grada Lipika
- zastava Grada Lipika
Opis grba i zastave utvrđeni su posebnom odlukom.
Članak 8.
Grad ima pečat.
Tijela Grada mogu imati posebne pečate.
Opis pečata iz stavka 1 i 2 ovog članka , te način njihove uporabe i čuvanja uređuju
se posebnom odlukom Gradskog poglavarstva..
Članak 9.
U Gradu se svečano obilježava 4. listopada kao Dan Grada. U povodu Dana Grada
dodjeljuju se priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti.
Javna priznanja Grada Lipika su:
1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Lipika
2. Nagrada Grada Lipika za životno djelo
3. Nagrada Grada Lipika
4. Zahvalnica Grada Lipika
Članak 10.
Sadržaj, oblik i postupak dodjele i javnih priznanja Grada Lipika utvrđeni su
posebnom odlukom Gradskog vijeća Lipik.
IV USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA GRADA

Predstavničko tijelo - Gradsko vijeće
Članak 11.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave , koje
donosi akte u okviru djelokruga Grada , te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Članak 12.
Gradsko vijeće u okviru svojih ovlasti:
- donosi Statut Grada
- donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
- bira i razrješava gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove Gradskog poglavarstva
- osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe
određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Gradskog upravnog odjela
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug
Gradskog vijeća
Članak 13.
Gradsko vijeće broji 15 članova.
Članak 14.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i
predstavlja to tijelo.
Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi , a najmanje jedanput u tri
mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu
će sazvati gradonačelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika , te dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća posebno
se uređuju Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 15.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 16.
Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članu Gradskog vijeća koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje
dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.
Nastavak obnašanja dužnosti članova Gradskog vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 17.
Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom
Gradskog vijeća.
Članak 18.
Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika , nakon provedenih
izbora za članove Gradskog vijeća.
Članak 19.
Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova
Gradskog vijeća.
O donošenju Statuta Grada, proračuna i godišnjeg obračuna, poslovnika Gradskog
vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, te izboru i
razrješenju gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva kao i o povjerenju
gradonačelniku i članovima Gradskog poglavarstva Gradsko vijeće odlučuje većinom
glasova svih članova.
Članak 20.
Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno ako Gradsko vijeće ne odluči da se
o nekom pitanju glasuje tajno.
Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu
pripreme odluka iz njegova djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se
Poslovnikom.
Članak 21.
Ostala pitanja u svezi s radom Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog
vijeća.
Izvršna tijela ( gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo )
Članak 22.
Izvršna tijela u Gradu su gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo.

Članak 23.
Gradonačelnika bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu između nositelja
lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću, na način i po
postupku utvrđenim Poslovnikom, u skladu sa ovim statutom i zakonom.
Članak 24.
Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira na prijedlog gradonačelnika.
Članak 25.
Gradonačelnik zastupa Grad, te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom u
skladu sa zakonom.
Gradonačelnik svoju dužnost obavlja profesionalno ukoliko Gradsko vijeće svojom
odlukom ne odluči drugačije.
Članak 26.
Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova
državne uprave preneseni u nadležnost Grada.
Članak 27.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana ukloni uočene
nedostatke.
Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od 8 dana o tome
obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada tijela lokalne i područne (regionalne samouprave).
Članak 28.
Gradonačelnika u slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u
obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim statutom.
Gradonačelnik u skladu s ovim Statutom može obavljanje određenih poslova iz svog
djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan
pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku,
ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 29.
Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradsko poglavarstvo.
Gradsko poglavarstvo ima predsjednika i 6 članova.

Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.
Članak 30.
Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće na način da veći broj članova
bude iz članova Gradskog vijeća, a jedan dio mogu biti osobe koje nisu članovi
predstavničkog tijela.
Mandat članova Gradskog poglavarstva traje 4 godine.
Članovi Gradskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih
područja iz djelokruga Grada.
Članak 31.
Gradsko poglavarstvo:
- priprema prijedloge općih akata
- provodi ili osigurava provedbu općih akata Gradskog vijeća
- usmjerava djelovanje Upravnog odjela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga i nadzire njegov rad
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njegovim
prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i ovim Statutom
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom
Članovi Gradskog poglavarstva nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz stavka 1.
točke 4. ovog članka kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.
Članak 32.
Gradsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna
većina njegovih članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i
njegovim prihodima i rashodima Gradsko poglavarstvo odlučuje većinom glasova svih
članova.
Ustrojstvo i način rada i odlučivanje Gradskog poglavarstva podrobnije se uređuju
njegovim Poslovnikom u skladu s ovim Statutom i zakonom.
Članak 33.
Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću.
Članak 34.
Na prijedlog najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća može se pokrenuti pitanje
povjerenja gradonačelniku i njegovom zamjeniku, pojedinom članu Gradskog poglavarstva
ili Gradskom poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu može
zahtijevati i njegov predsjednik.
O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne 7 dana od dana
dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.
Članak 35.
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova

Gradskog vijeća.
Kada Gradsko vijeće
izglasuje nepovjerenje gradonačelniku ili Gradskom
poglavarstvu u cjelini ono mora izabrati novog gradonačelnika u roku od 30 dana od dana
izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja nije određen dan razrješenja i prestanka
dužnosti gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se
razriješenim i prestaje im dužnost izborom novog gradonačelnika.
Članak 36.
Članovi Poglavarstva koji dužnost ne obavljaju profesionalno imaju pravo na
naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Vijeća.
Javnost rada i odgovornost
Članak 37.
Rad Gradskog vijeća, Poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela Grada je javan.
Javnost rada osigurava se :
- javnim održavanjem sjednica
- izvještavanjem u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja
- objavljivanjem općih akata na način propisan Statutom
Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz rada i nadležnosti Vijeća ,
Poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela se ne mogu objavljivati.
Jedinstveni upravni odjel
Članak 38.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada , kao i poslova državne
uprave prenesenih na Grad ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Grada.
Akt u smislu stavka 1 ovog članka donosi Gradsko vijeće.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje Gradsko poglavarstvo.
V PROVEDBA REFERENDUMA
Članak 39.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 40.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta , o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća , kao i drugim
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog 1/3 njegovih članova , na
prijedlog Gradskog poglavarstva , na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20 %

birača upisanih u popis birača Grada.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Grada
upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.
VI MJESNA SAMOUPRAVA
Osnivanje Mjesnih odbora
Članak 41.
Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Grada osnivaju se
mjesni odbori.
Članak 42.
Utvrđuje se da su na području Grada po prijašnjim popisima osnovani Mjesni odbori
kako slijedi:
- Antunovac za naselje Antunovac
- Brekinska za naselje Brekinska
- Brezine za naselje Brezine
- Bukovčani za naselje Bukovčani
- Dobrovac za naselje Dobrovac
- Donji Čaglić za naselje Donji i Gornji Čaglić
- Filipovac za naselje Filipovac
- Gaj za naselje Gaj
- Japaga za naselje Japaga
- Klisa za naselje Klisa
- Kukunjevac za naselje Kukunjevac
- Lipik za naselje Lipik
- Marino Selo za naselje Marino Selo i Ribnjake
- Poljana za naselje Poljana
- Strižičevac za naselje Strižičevac
Utvrđuje se da Mjesni odbori iz stavka 1. ovog člana ispunjavaju kriterije iz čl. 57.
stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo
osnivanje i oni nastavljaju rad, sa svojstvom pravne osobe sukladno zakonu i ovom Statutu.
Članak 43.
Za osnivanje novog Mjesnog odbora za područje Grada za koje Mjesni odbor nije
osnovan inicijativu mogu dati građani i njihove organizacije, Gradsko vijeće ili
Poglavarstvo.
O prijedlogu za osnivanje Mjesnog odbora raspravlja se na zboru građana koji saziva
gradonačelnik. Da bi se mogla donijeti odluka o osnivanju Mjesnih odbora zboru građana
mora prisustvovati najmanje 10 % birača upisanih u popis birača.

Tijela Mjesnog odbora
Članak 44.
Tijela Mjesnog odbora su Vijeća MO i predsjednik Vijeća MO.
Mandat članova Vijeća MO traje 4 godine.
Vijeće MO donosi program rada MO, pravila MO, Poslovnik o svom radu, financijski
plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Članak 45.
Vijeće MO biraju građani s područja MO koji imaju biračko pravo.
Članovi Vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora
shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove Vijeća MO raspisuje Gradsko vijeće.
Članak 46.
Vijeće MO iz svog sastava bira tajnim glasovanjem predsjednika Vijeća na vrijeme
od 4 godine.
Predsjednik Vijeća MO predstavlja MO i za svoj rad odgovara Vijeću MO , a za
obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu zakona odgovara gradonačelniku.
Članak 47.
Vijeće MO u skladu sa Statutom može sazivati mjesne zborove građana, radi
raspravljanja o potrebama i interesima građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja MO koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća MO ili član Vijeća MO kojeg odredi
Vijeće.
Članak 48.
U svom radu MO mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela MO obavlja Gradsko poglavarstvo , koje može
raspustiti Vijeće MO , ako ono učestalo krši ovaj Statut , pravila MO ili ne obavlja
povjerene mu poslove.
Članak 49.
Vijeće MO donosi godišnji program rada MO, te ga podnosi na potvrdu zboru
građana.
Program rada donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine za narednu
godinu, a po jedan primjerak se dostavlja Gradskom poglavarstvu.

Način financiranja djelatnosti MO
Članak 50.
Za djelatnost MO, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje
osiguravaju se sredstva u proračunu Grada.
Za financiranje svojih djelatnosti MO mogu osiguravati i druga sredstva i to:
- prihode od imovine i imovinskih prava MO
- dotacije pravnih subjekata i građana
- druga sredstva
Članak 51.
MO organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za
svoje potrebe sukladno propisima.
Članak 52.
Gradska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći MO u
obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja
računovodstvenog poslovanja, za mjesne odbore koji odluče da im to poslovanje obavlja
Gradska uprava.
VII USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 53.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga , Grad može
osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1 ovog članka, djelatnost iz njihovog
djelokruga obavljaju kao javnu službu.
Članak 54.
Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i
ustanova u svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Grad redovito
izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju u rokovima kako odluči Gradsko vijeće.
VIII OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE
( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE
Članak 55.
Grad posebno surađuje s pripadajućom županijom Požeško-slavonskom, te svim
jedinicama lokalne samouprave u njezinom sastavu.

Članak 56.
Grad može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima
u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu sukladno zakonu.
IX ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 57.
Ustrojstvo i opći akti Grada uskladit će se s ovim Statutom u roku utvrđenom u
zakonu.
Članak 58.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Lipika («Službeni
glasnik Grada Lipika» br. 3/1997 ), Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Lipika
(«Službeni glasnik Grada Lipika» br. 2/2000 ) te Statutarna odluka objavljena u
«Službenom glasniku Grada Lipika» br. 2/2001.
Članak 59.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Lipika.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/01-01/1
Urbroj:2162/02-01-01/01-1
U Lipiku, 7. rujna 2001. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Temeljem članka 11. i 28. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.
30/1994, 68/1998. i 61/2000.), zaključka Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva
zaštite okoliša i prostornog uređenja, članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 3/1997 i 2/2000.) i članka 32. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Lipik
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 3/1997.), Gradsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj
7. rujna 2001. god. donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka izmjene i dopune DPU Lipik-Centar
I
Pokreće se postupak izrade Izvješća o stanju u prostoru i Programa mjera za

unapređenje stanja u prostoru, te postupak izrade izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
stambeno poslovne zone CENTAR u Lipiku.
II
Potrebna sredstva za izradu i donošenje navedene prostorno planske dokumentacije
osigurat će se u Proračunu Grada Lipika.
III
Zadužuje se Gradsko Poglavarstvo da raspiše natječaj i provede propisani postupak
izrade i donošenja navedene dokumentacije.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 350-02/01-01/01
Urbroj: 2162/02-01/01-01-1
U Lipiku, 10. rujan 2001. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi («Narodne
novine» br. 33/2001.) i čl. 14. Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika» br.
3/1997), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 3. sjednici, održanoj 7. rujna 2001. g. donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za izbor i imenovanja
I
Milan Božić iz Brezina razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja.
II
Krešo Čehulić iz Lipika imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanja.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Lipika.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa:021-05/01-01/3
Urbroj:2162/02-01-01/2
U Lipiku,10.09.2001.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/2001.) i čl. 14. Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada
Lipika» br. 3/1997) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 3. sjednici, održanoj 7. rujna 2001. g.
donijelo je
ODLUKU
o izboru Odbora za financije i proračun
I
U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Lipik imenuju se :
1. Ivan Molnar - za predsjednika
2. Marijan Poletto - za člana
3. Mijo Štimac - za člana
4. Josip Prhal - za člana
5. Martin Kovačić - za člana
II
Mandat predsjedniku i članovima Odbora iz točke I ove Odluke traje 4 godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada
Lipika».
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa:021-05/01-01/10
Urbroj:2162/02-01-02/00-1
U Lipiku,10.09.2001.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 5. i 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne samouprave («Narodne novine» br. 33/2001) te čl. 7 Poslovnika o radu Gradskog
vijeća Lipik («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 3/1997) Gradsko vijeće Lipik je na svojoj
3. sjednici održanoj 7. rujna 2001.g. donijelo
ODLUKU
o mirovanju mandata i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
I
Utvrđuje se mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća Lipik Jasne Meurer iz
Lipika sa danom 7. rujna 2001. godine na temelju zakona.
II
Utvrđuje se početak mandata Bore Tutića iz Lipika sa danom 7. rujna 2001. godine,
kao zamjenika vijećnika.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Grada Lipika».
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 013-03/01-01/8
Urbroj:2162-02/01-02/2
U Lipiku, 7. rujna 2001. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine»
br. 73/1997) i članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.3/1997)
Gradsko vijeće Lipik na svojoj 3. sjednici održanoj 7. rujna 2001. g. donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
I
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za grad Lipik imenuju se:
- Tomislav Strganac, za predsjednika
- Siniša Papaik, za člana
- Irena Tutić, za člana
Predsjedniku i članovima Povjerenstva imenuju se zamjenici i to:
- Mijo Štimac, za zamjenika predsjednika
- Vinko Kasana, za zamjenika člana

- Marijan Poletto, za zamjenika člana
II
Mandat članova Povjerenstva traje 4 godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada
Lipika».
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 361-07/01-01/3
Urbroj: 2162/02-01/1-01-1
Lipik, 10. rujna 2001. godine

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine"
br. 10/1997), te članka 14. i 15. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik grada Lipika" br.
3/97) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 3. sjednici održanoj 7. rujna 2001. godine donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Kockica» Lipik
I
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik imenuju se:
- Antun Haramija, ispred Gradskog poglavarstva Lipik
- Siniša Papaik, ispred osnivača, Gradskog vijeća Lipik
- Ljerka Lukić, ispred osnivača, Gradskog vijeća Lipik
- Virna Krpan, predstavnik roditelja
- Ivanka Matijević, predstavnik odgajatelja
II
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku grada
Lipika ".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 021-05/01-01/8
Urbroj: 2162/02-01/1-01-1
Lipik, 10.09.2001.god.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, te čl. 14. Statuta Grada
Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 3/1997) Gradsko vijeće na svojoj 32. sjednici
održanoj 18. travnja 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika
usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Lipika
Članak 1.
Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:
«Invalidima domovinskog rata koji ostvaruju prihod po članu domaćinstva do 800,00 kuna
umanjuje se plaćanje cijene pojedinog programa iz članka 7. u visini postotka utvrđene
invalidnosti.»
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada
Lipika», a primjenjuje se od 1. rujna 2001. godine.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 601-04/01-01/1
Urbroj:2162/02-02/1-01-4
U Lipiku, 18. travnja 2001. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/1996) te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/2001) Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27.
kolovoza 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o prodaji zemljišta

I
Odobrava se prodaja građevinskog zemljišta i to:
- u Lipiku kč. br. 142/3 (novi br.1216/1 dio), dvorište u mjestu sa 11 čhv (40 m2)
upisano u zk.ul. 710 k.o. Lipik 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 navedenog građevinskog zemljišta.
Sklopljeni ugovor ima se dostaviti na suglasnost nadležnom Općinskom državnom
odvjetništvu.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku grada
Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 943-06/01-01/7
Urbroj: 2162/02-02/1-01-2
U Lipiku, 27. kolovoza 2001. g.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" br. 91/1996) te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/2001) Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 1. sjednici održanoj dana 17.
srpnja 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o prodaji zemljišta
u Gaju
I
Odobrava se prodaja građevinskog zemljišta i to:
- u Gaju kč. br. 140/5, dvorište sa 219 m2 upisano u zk.ul. 41 k.o. Gaj 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 navedenog građevinskog zemljišta.
Sklopljeni ugovor ima se dostaviti na suglasnost nadležnom Općinskom državnom
odvjetništvu.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku grada
Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 943-06/01-01/5
Urbroj: 2162/02-02/1-01-3
U Lipiku, 18. srpnja 2001. g.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.

Na temelju čl. 34. Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 3/1997),
te čl. 4. i 37. Poslovnika o radu («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 4/1997.), a u svezi čl.
18a. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko poglavarstvo Lipik je na svojoj 3.
sjednici, održanoj 27. kolovoza 2001. godine donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na povećanje cijena
komunalnih usluga
I
«Komunalcu» d.o.o. Pakrac daje se suglasnost za povećanje cijena prirodnog plina za
područje Grada Lipika od 1. kolovoza 2001. g. za 8% tako da cijena sada iznosi 1,70 kn/m3.
II
Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Grada Lipika».
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 363-05/01-01/4
Urbroj: 2162/02-02/1-01-2
U Lipiku, 27. kolovoza 2001. g.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.

Na temelju čl. 34. Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 3/1997),
te čl. 4. i 37. Poslovnika o radu («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 4/1997.), a u svezi čl.
18a. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko poglavarstvo Lipik je na svojoj 3.
sjednici, održanoj 27. kolovoza 2001. godine donijelo slijedeći
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na povećanje cijena
komunalnih usluga
I
«Komunalcu» d.o.o. Pakrac daje se suglasnost za povećanje cijena prirodnog plina za
područje Grada Lipika od 1. kolovoza 2001. g. za 8% tako da cijena sada iznosi 1,70 kn/m3.
II
Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Grada Lipika».
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 363-05/01-01/4
Urbroj: 2162/02-02/1-01-2
U Lipiku, 27. kolovoza 2001. g.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.

