SLUŽBENI GLASNI
K
GRADA LIPIKA
Godina: IX

Lipik, 14. ožujka 2002. g.

Broj: 1

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javnog autobusnog prijevoza putnika na području
Grada Lipika,
2. Statutarna odluka o dopuni Statuta Grada Lipika,
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Lipika,
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju,
5. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu participacije za korištenje usluga u vrtiću i
jaslicama,
6. Rješenje o zamjeni predstavnika Grada Lipika u Nadzornom odboru i Skupštini društva s
ograničenom odgovornošću za komunalne usluge «Komunalac» Pakrac,

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o prodaji nekretnina
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Godina IX;

Lipik, 14. ožujka 2002.

Grad Lipik će s najboljim ponuđačem sklopiti
ugovor o davanju koncesije najkasnije u roku 15 dana
od dana donošenja odluke o izboru koncesionara.

Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
36/1995, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000
i 50/2001) i članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/2001), Gradsko
vijeće Lipik na svojoj šestoj sjednici održanoj 1.ožujka
2002. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje javnog
autobusnog prijevoza
putnika na području Grada Lipika
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se djelatnost javnog
autobusnog prijevoza djelatnošću za koju se raspisuje
javno nadmetanje (prikupljanje ponuda) i dodjeljuje se
koncesija.
Koncesija se može dati samo trgovačkom
društvu odnosno osobi registriranoj za prijevoz
putnika u javnom autobusnom prometu.
Članak 2.
Koncesijom se daje pravo prijevoza na svim
relacijama kojima je početna i završna stanica u
naseljima na području Grada Lipika.
Članak 3.
Koncesija za javni prijevoz putnika dodjeljuje
se putem javnog nadmetanja.
Javno nadmetanje raspisuje Gradsko
poglavarstvo Lipik, a stručne poslove raspisivanja
natječaja, prikupljanja i obrade ponuda provodi
stručna služba gradske uprave Grada Lipika.
Članak 4.
Koncesija za javni prijevoz putnika u
autobusnom prometu dodjeljuje se na rok od 5 (pet)
godina.
Minimalni iznos naknade za koncesiju
koncesionar će plaćati u iznosu 10% od vrijednosti
prodanih voznih karata na području za koje se
koncesija daje.
Članak 5.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika».
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 340-05/01-01/1
Urbroj: 2162-02/02-02/3
Lipik, 1. ožujka 2002.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/2001), te članka 12.
Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika»
broj 4/2001), Gradsko vijeće Lipik na svojoj šestoj
sjednici održanoj 1. ožujka 2002. godine donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o dopuni Statuta Grada Lipika
Članak 1.
Iza članka 52. Statuta Grada Lipika dodaje se
novi odjeljak:
«VIa "IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA LIPIKA" s
člancima 52a, 52b i 52c koji glase:
Članak 52a.
Grad ostvaruje prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi
grada moraju biti razmjerni s poslovima koja obavljaju
njegova tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi grada su:
1. Gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe
2. Prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava
grada
3. Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu grada, odnosno u kojima ima
udjele ili dionice
4. Prihodi od naknada od koncesija koje daje gradsko
vijeće
5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše gradsko vijeće u skladu sa
zakonom
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6. Udio u zajedničkim porezima sa Republikom
Hrvatskom
7. Sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu
8. Drugi prihodi određeni zakonom
Članak 52b.
Prihode i rashode Grada planira Gradsko
vijeće godišnjim proračunom.
Ako se godišnji proračun za slijedeću
proračunsku godinu ne može donijeti prije početka
godine za koju se donosi, vodi se privremeno
financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi
gradsko Vijeće u skladu sa zakonom.
Članak 52c.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te
imovinska prava koja pripadaju Gradu čine njegovu
imovinu.
Grad mora upravljati, koristiti se i
raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog
gospodara.
Grad vodi evidenciju o svojoj imovini.»
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Lipika».

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/02-01/1
Urbroj: 2162/02-01/1-02-1
U Lipiku, 1. ožujka 2002.

Predsjednik:
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Lipik, 14. ožujka 2002.

Članak 18. Odluke o gradskim porezima
Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika» br.
5/2001) mijenja se i glasi:
«Porezno tijelo u smislu ove Odluke je
Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava
Pakrac koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem i
naplatom gradskih poreza utvrđenih ovom odlukom
temeljem Suglasnosti da Porezna uprava može
obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili
gradskih poreza («Narodne novine» br. 79/2001)
koju je dao ministar financija.
Poreznoj upravi pripada 5% naplaćenog
iznosa gradskih poreza na ime naknade za obavljanje
poslova u vezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih
poreza.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu,
za prethodni mjesec dostavljati izvještaje o utvrđenim
i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog
prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da
naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli
mjesec.»
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o gradskim porezima
Grada Lipika ostaju neizmijenjene.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Lipika».

Vladimir Solar v.r.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Temeljem članka 30. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(«Narodne novine» br. 117/1993, 69/1997,
33/2000, 73/2000, 127/2000 i 59/2001) i čl. 12.
Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika»
br. 4/2001) Gradsko vijeće Lipik na svojoj šestoj
sjednici održanoj 1. ožujka 2002. godine donijelo je

Klasa: 410-01/02-01/1
Urbroj: 2162/02-06/1-02-1
U Lipiku, 1. ožujka 2002.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim
porezima Grada Lipika

Na temelju čl. 12. Statuta Grada Lipika
(«Službeni glasnik Grada Lipika br. 4/2001), a u svezi
sa čl. 48. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.
92/1994) Gradsko vijeće Lipik na svojoj šestoj
sjednici održanoj 1. ožujka 2002. g. donosi slijedeći

Članak 1.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda
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Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku
Grada Lipika”.

za reviziju
I
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za
reviziju, Područni ured Požega, klasa: 041-01/0101/8, urbroj: 613-13-02-6 od 24. siječnja 2002.g. o
obavljenoj reviziji proračuna Grada Lipika za 2001.g..
II
Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom
glasniku Grada Lipika».

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 601-04/02-01/1
Ur.broj: 2162/02-01/1-02-1
U Lipiku, 1. ožujka 2002.

Predsjednik::
Vladimir Solar v.r.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa:041-01/02-01/2
Urbroj:2162-02/06-01/02-3
U Lipiku, 1. ožujka 2002.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi, te čl. 12. Statuta grada Lipika
(“Službeni glasnik Grada Lipika” br. 4/2001.),
Gradsko vijeće Lipik, na svojoj šestoj sjednici održanoj
1. ožujka 2002. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjenu participacije
za korištenje usluga u vrtiću i jaslicama
I
Dječjem vrtiću “Kockica” Lipik daje se
suglasnost na izmjenu participacije, tako da se od 1.
prosinca 2001. godine utvrđuje slijedeći iznos za
korisnike usluga:
- u vrtićima u Lipiku i Poljani
320,00 kuna
(poludnevni boravak - doručak i ručak)
II
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora (22
radna dana), bolesti djeteta i čekanje roditelj plaća
režijske troškove u visini od 30% od utvrđene cijene.
Troškovi prehrane odbijaju se od prvog dana
za vrijeme djetetove bolesti uz predočenje liječničke
ispričnice.
III

Na temelju čl. 35. stavka 1. točke 4. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/2001), čl. 4. stavka 1.
točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» br. 129/2000, 59/2001) i čl. 12.
Statuta Grada Lipika (« Službeni glasnik Grada Lipika»
br. 4/2001) Gradsko vijeće Lipik na svojoj šestoj
sjednici održanoj 1. ožujka 2002. g. donijelo je

RJEŠENJE
o zamjeni predstavnika Grada Lipika u
Nadzornom odboru i Skupštini društva s
ograničenom odgovornošću za komunalne
usluge " Komunalac" Pakrac
I
Darko Kelemen razrješuje se dužnosti člana
Skupštine društva s ograničenom odgovornošću
"Komunalac" Pakrac na vlastiti zahtjev.
Za člana Skupštine društva s ograničenom
odgovornošću "Komunalac" Pakrac ispred Gradskog
vijeća Lipik imenuje se Josip Prhal.
II
Za člana Nadzornog odbora društva s
ograničenom odgovornošću "Komunalac" Pakrac
ispred Gradskog vijeća Lipik umjesto Đule Horvata
imenuje se Stjepan Klasnić.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku
Grada Lipika».
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GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 363-01/02-01/6
Urbroj; 2162-02/02-02/02-1
U Lipiku, 1. ožujka 2002.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br.
91/1996) te čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.
33/2001) Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 16.
sjednici održanoj 14. ožujka 2002. g. donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina
I
Odobrava se prodaja nekretnina i to:
- u Lipiku kč. br. 627/7, oranica u ogradi površine
11 čhv upisana u zk. ul. 528 k.o. Lipik na ime i
vlasništvo Grada Lipika.
Prodaja će se izvršiti putem javnog
nadmetanja, a početna cijena je utvrđena na temelju
procjene porezne uprave i ista je sastavni dio ove
Odluke.
II
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika da u
smislu ove Odluke sklopi ugovor o kupoprodaji za
navedene nekretnine.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Lipika».

GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 943-01/02-01/3
Urbroj:2162-02/02-02/01-5
U Lipiku, 14. ožujka 2002.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.

Godina IX;

Lipik, 14. ožujka 2002.

