SLUŽBENI GLASNI
K
GRADA LIPIKA
Godina: IX

Lipik, 1. kolovoza 2002. g.

Broj: 3

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2002. godinu ……………………………………………… 1
2. Odluka o prihvaćanju programa razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje
sredstava s jedinicama lokalne i područne samouprave u kreditiranju
poduzetnika za 2002. g. (Program "Poduzetnik 2") …………………………………………………………… 5
3. Odluka o davanju povoljnosti poduzetnicima korisnicima
kreditnog programa "Poduzetnik 2" ………………………………………………………………………………………5
4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje programa razvoja malog
gospodarstva na području Grada Lipika ………………………………………………………………………………… 6
5. Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta ……………………………………………………… 7
6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javnog autobusnog prijevoza na području
Grada Lipika ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
7. Odluka o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika ……………………………………………………………………………… 11
8. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Grada Lipika ………………………………………………………………………………………… 11
9. Rješenje o upotrebi naziva "Grad Lipik" ……………………………………………………………………………………… 11

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Odluka o zamjeni nekretnina ………………………………………………………………………………………………………… 12

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.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA
2002. g.
Broj 3

Godina IX;
str. 1

Lipik, 1. kolovoza

Temeljem članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/2000, i 59/2001) te članka 12. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
4/2001), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 8. sjednici održanoj 28. lipnja 2002. godine donijelo je

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2002. GODINU
Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2002. godini na području Grada Lipika za
komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima,
- održavanje groblja i mrtvačnica i
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih
troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2002. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke na području Grada Lipika
obuhvaća:
I. Odvodnju atmosferskih voda
a) iskop cestovnih jaraka na nerazvrstanim cestama:
- produžetak Frankopanske ulice u Lipiku 250,00 m
- ulica Petra Svačića u Lipiku 100,00 m
Ukupno: 2.135,00 kn
b) održavanje slivnika i kanalica u naselju Lipik
- na cijelom području naselja Lipik predviđeno je čišćenje
194 slivnika i to tri puta godišnje
Ukupno: 20.370,00 kn
c) čišćenje cestovnih jaraka uz nerazvrstane ceste i održavanje propusta
- u Donjem Čagliću u ulici M. Božića i dužini 3.000 m
Ukupno: 18.300,00 kn
-----------------------------------UKUPNO I: 40.805,00 kn
Sredstva za izvršenje predviđenih radova iz točke I. osigurat će se iz sredstava komunalne naknade.
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II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
II.1. redovno čišćenje javnih površina – potpisanim ugovorom je predviđeno redovno čišćenje Trga dr.
Franje Tuđmana, Trga kralja Tomislava, Slavonske ulice, ulice Marije Terezije, Udinske ulice, Vukovarske avenije i dijela
ulice A. Starčevića do Slavonske ulice.
- održavanje čistoće cesta i nogostupa u
prvoj zoni naselja Lipik predviđeno je na površini
od 12.600 m2 i to 12 puta godišnje
Ukupno: 45.360,00 kn
II.2. redovno čišćenje zelenih površina
a) košnja travnatih površina
- u prvoj zoni naselja Lipik predviđena je košnja
travnatih površina od 12.600 m2 i to 12 puta godišnje
Ukupno: 48.595,00 kn
b) održavanje grmlja
- na području Lipika ugovoreno je orezivanje žive ograda
dužine 986 m i to tri puta godišnje
Ukupno: 7.780,00 kn
c) orezivanje drveća
- u ulicama Slavonskoj i A. Starčevića predviđa se
orezivanje stabala (103 kom)
Ukupno: 6.180,00 kn
d) sadnja žive ograde
- u užem centru Lipika predviđa se u dužini 500 m
sadnja žive ograde (Slavonska ulica, Marije Terezije i trg
Kralja Tomislava)
Ukupno: 27.500,00 kn
----------------------------------UKUPNO II: 135.415,00 kn
Sredstva za izvršenje predviđenih radova iz točke II.1. i II.2. osigurat će se iz sredstava komunalne naknade.
III. Održavanje javnih površina
a) postavljanje koševa za otpatke i redovito čišćenje istih
predviđa se u Lipiku kom 15
Ukupno: 10.500,00 kn
b) održavanje sajmišta u Gaju - zelena površina
sajmišta se mora godišnje kositi najmanje 3 puta
te redovito održavati pripadajuće objekte
Ukupno: 25.000,00 kn
c) održavanje deponija građevnog otpada
- na utvrđenim lokacijama potrebno je kontrolirati
odlaganje građevinskog otpada i razgrtati isti
Ukupno: 60.000,00 kn
------------------------------------UKUPNO III: 95.500,00 kn
Sredstva za izvršenje radova u točkama IIIa i IIIc osigurat će se iz komunalne naknade, a sredstva za radove iz
točke IIIb, iz naknade za korištenje sajmišta.
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IV. Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica
a) asfaltiranje cesta - presvlačenje asfaltnim zastorom
sa prethodno pripremnim radovima tamponiranja za ulice
R. Boškovića u Lipiku (150.000,00) i
Hrv. Branitelja u Dobrovcu (200.000,00 kn)
Ukupno: 350.000,00 kn
b) popravak asfaltnog zastora i krpanje udarnih rupa
na nerazvrstanim cestama i ulicama cca 200 t
Ukupno: 98.000,00 kn
c) nasipanje nerazvrstanih cesta i ulica tucanikom
sa cca 500 m
Ukupno: 42.000,00 kn
d) zimsko održavane nerazvrstanih cesta u dužini
76.100 m
e) izrada tender dokumentacije za modernizaciju ul.
A. Stepinca i projekta uređenja trga ispred crkve

Ukupno: 60.000,00 kn

Ukupno: 60.000,00 kn
------------------------------------UKUPNO IV: 610.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova iz točke IVb,i IVc i IVd, osigurat će se iz komunalne naknade, a sredstva za radove iz točke
IVa, iz posebnih sredstava proračuna.
V. Održavanje groblja i mrtvačnica
a) izgradnja staza na groblju Lipika i Filipovca te
nasipavanje staza
Ukupno: 100.000,00 kn
b) nabavka kontejnera za groblja u naseljima
Kukunjevac, Antunovac i Marino Selo
Ukupno: 27.000,00 kn
c) košenje groblja i uređenje ograda
- sukladno ugovoru o koncesiji redovno košenje
i održavanje groblja se provodi samo na lipičkom i
filipovačkom groblju dok o ostalim grobljima skrbe
mjesni odbori
Ukupno: 60.000,00 kn
d) odvoz otpada – kamionskih kontejnera
sa groblja Lipika, Filipovca, Dobrovca, Kukunjevca,
Gaja, Brezina, Poljane i Marinog Sela 9*5*500
Ukupno: 22.500,00 kn
e) nabava materijala za izgradnju mrtvačnica
- sukladno poziciji u proračunu za 2002. godinu planirana
je nabava materijala za mrtvačnice u slijedećim naseljima
Antunovac
10.000,00
Brekinska
30.000,00
Dobrovac
15.000,00
Donji Čaglić
10.000,00
Poljana
30.000,00
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30.000,00
Ukupno: 125.000,00 kn
------------------------------------UKUPNO V: 334.500,00 kn

Sredstva za izvršenje predviđenih radova iz točke V.a. , V.b. , V.d. i V.e. osigurat će se iz sredstava komunalne
naknade, sredstva za stavku V.c. iz ugovora o koncesiji.
VI. Održavanje javne rasvjete
a) redovita zamjena rasvjetnih tijela na postojećoj mreži
sukladno potpisanog ugovora sa HEP-om kvartalno se provodi
kontrola i zamjena sijalica i armatura na postojećoj mreži
Ukupno: 60.000,00 kn
b) potrošnja električne energije
Ukupno: 120.000,00 kn
c) obnova javne rasvjete
- u tijeku godine obnovit će se mreža i postaviti
rasvjetna tijela u slijedećim naseljima
Šeovica TS Grabar
72.617,51
Šeovica TS Brod
51.158,34
Kukunjevac TS Kolodvorska
55.108,12
Klisa
62.009,34
Ukupno:240.000,00 kn
----------------------------------------UKUPNO VI:420.000,00 kn
Sredstva za izvršenje predviđenih radova iz točke VI osigurat će se iz pozicije sredstava javne rasvjete.
Izvori sredstava za realizaciju predloženog programa su:
Komunalna naknada
721.220,00 kn
HEP
420.000,00 kn
Koncesija za groblje
60.000,00 kn
Prihod od sajmišta
25.000,00 kn
Proračun – ostale pozicije
410.000,00 kn
-----------------------------SVEUKUPNO:
1.636.220,00 kn
Članak 3.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, te će biti objavljen u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 363-02/02-01/0018
Urbroj: 2162-01/1-02-1
Lipik, 28. lipnja 2002. god.

PREDSJEDNIK:
Vladimir Solar v.r.
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Na temelju članka 5. st. 3. točka 1.
Programa razvoja malog gospodarstva kroz
udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika
za 2002. godinu – Program «Poduzetnik 2» koji je
donijelo Ministarstvo za obrt, malo i srednje
poduzetništvo 25. ožujka 2002. godine i članka 12.
Statuta Grada Lipika «Službeni glasnik Grada Lipika
br. 4/2001), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 8. sjednici
održanoj 28. lipnja 2002. godine donijelo je

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU PROGRAMA RAZVOJA
MALOG GOSPODARSTVA KROZ UDRŽIVANJE
SREDSTAVA S JEDINICAMA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U
KREDITIRANJU PODUZETNIKA ZA 2002.
GODINU
PROGRAM «PODUZETNIK 2»
Članak1.
Prihvaća se Program razvoja malog
gospodarstva kroz udruživanje sredstava s jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave u
kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu – Program
«Poduzetnik 2» koji je donijelo Ministarstvo za obrt,
malo i srednje poduzetništvo i sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 2.
Za sve daljnje radnje u svezi provođenja
Programa «Poduzetnik 2» (potpisivanje ugovora s
Ministarstvom, potpisivanje ugovora s poslovnom
bankom, odluka o visini sredstava za udruživanje u
ovaj Program i druga dokumentacija) ovlašćuje se
Gradsko poglavarstvo Lipik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se
osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Grada Lipika»
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 311-01/02-01/6
Urbroj: 2162/02-05/1-02-3
Lipik, 28. 6. 2002. god.
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Na temelju čl. 5. st. 3. točka 3. Programa
razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje
sredstava s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika
za 2002. godinu – Program «Poduzetnik 2» koji je
donijelo Ministarstvo za obrt, malo i srednje
poduzetništvo 25. ožujka 2002. godine i čl. 12.
Statuta Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika«
br. 4/2001), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 8.
sjednici, održanoj 28. lipnja 2002. godine donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU POVOLJNOSTI PODUZETICIMA
KORISNICIMA KREDITNOG PROGRAMA
«PODUZETNIK 2»

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se povoljnosti za
poduzetnike,
korisnike
kreditnog
programa
«Poduzetnik 2» (u daljnjem tekstu: Program).
Povoljnosti se odnose na
- porez na tvrtku ili naziv i
- komunalnu naknadu.
Članak 2.
Korisnici povoljnosti po ovom Programu iz čl.
1. Odluke mogu biti postojeći poduzetnici i
poduzetnici početnici, nevezano za strukturu
vlasništva i to:
- obrti,
- mala i srednja trgovačka društva,
- zadruge,
- profitne ustanove,
- fizičke osobe u slobodnim zanimanjima,
- obiteljska gospodarstva u sustavu PDV-a.
Članak 3.
Obveze plaćanja poreza na tvrtku oslobađa
se korisnik:
- za prvu godinu poslovanja 100 %,
- za drugu godinu poslovanja 75 %,
- za treću godinu poslovanja 50 %,

Predsjednik:
jedinice
Vladimir Solar v.r.

Lipik, 1. kolovoza

Ovo oslobađanje odnosi se na sve poslovne
(podružnice, prodavaonice, pogone,

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA
2002. g.
Broj 3

radionice, prodajna mjesta, poslovnice, skladišta robe
i sl.) koje korisnik ima na području Grada Lipika.
Ukoliko korisnik ne posluje, odnosno ne ističe
tvrtku cijele godine, plaća razmjerni dio poreza prema
broju cijelih mjeseci poslovanja u kalendarskoj godini,
sukladno oslobođenjima iz stavka 1. ovog članka.
Članak 4.
Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa
se korisnik:
- za prvu godinu poslovanja 100 %,
- za drugu godinu poslovanja 75 %,
- za treću godinu poslovanja 50 %,
Ovo oslobađanje odnosi se na sve poslovne
jedinice (podružnice, prodavaonice, pogone,
radionice, prodajna mjesta, poslovnice, skladišta robe
i sl.) koje korisnik ima na području Grada Lipika.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Lipika», a
primjenjuje se od 1. kolovoza 2002. godine do
donošenja nove Odluke.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 311-01/02-01/6
Urbroj: 2162/02-05/1-02-2
Lipik, 28. 6. 2002. god.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika («Službeni
glasnik Grada Lipika» br. 4/2001) Gradsko vijeće Lipik
na svojoj 8. sjednici održanoj 28. lipnja 2002. godine
donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA MALOG
GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA LIPIKA
I
Ovim rješenjem imenuje se Povjerenstvo za
provođenje programa razvoja malog gospodarstva na
području Grada Lipika, a u svrhu provođenja
Programa razvoja malog gospodarstva kroz
udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne
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(regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika
za 2002. godinu(Program «Poduzetnik 2«).
II
Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja ima
predsjednika, tajnika i šest članova, koje imenuje
Gradsko vijeće Lipik.
U povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuju
se:
1. Marija Loner - Zanetti predsjednik.
2. Ivo Straga-član
3. Jasna Meurer-član
4. Zvonko Bišćan-član
5. Josip Prhal-član
6. Vikica Iličić-član
7. predstavnik poslovne banke
III
Mandat članovima Povjerenstva traje do
iskorištenja kreditnih sredstava po Programu iz točke
I ovog Rješenja.
IV
Povjerenstvo iz točke II ovog Rješenja obavlja
slijedeće zadatke:
- brine se o provođenju Programa
poticanja malog gospodarstva u svrhu
čega predlaže Gradskom vijeću i
Poglavarstvu poduzimanje potrebnih
radnji i donošenje odgovarajućih akata
- raspisuje natječaj i odlučuje o kvaliteti
razvojnih programa, temeljem čega daje
mišljenje poslovnoj banci o dostavljenim
programima
- obavlja i ostale zadatke i poslove u svezi
korištenja sredstava, a prema uputama
Gradskog vijeća i Poglavarstva.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Lipika»
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 311-01/02-01/6
Urbroj: 2162/02-05/1-02-1
Lipik, 28. lipnja 2002. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.
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Na temelju stavka 1. članka 11.i 13. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br.
66/01) i čl. 12. Statuta Grada Lipika («Službeni
glasnik Grada Lipika» br. 4/01), Gradsko vijeće Lipik,
na 8. sjednici održanoj 28. lipnja 2002, donijelo je
ODLUKU
O MJERAMA ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke
mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se
koristi kao poljoprivredno zemljište u Gradu Lipiku u
slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo
štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Agrotehničke mjere iz čl. 1. ove Odluke jesu:
1. mjera za sprječavanje erozije,
2. mjere
za
sprečavanje
zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja
pojedinih vrsta biljaka na
određenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti štetnika,
6. korištenje i uništavanje biljnih
otpadaka.
Članak 3.
Za područje Grada Lipika provode se
agrotehničke mjere zaštite od erozije i zabrane
odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta biljaka na
određenom području iz čl. 2. ove Odluke:
1.
potpuna
zabrana
sječe
višegodišnjih nasada, osim
sječe iz agrotehničkih razloga
na poljoprivrednim površinama
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2.

3.

4.

za sva naselja područja Grada
Lipika
zabrana preoravanja livada,
pašnjaka
i
neobrađenih
površina
na
strmim
zemljištima
i
njihovo
pretvaranje u oranice
s
jednogodišnjim kulturama za
sva naselja područja Grada
Lipika,
obvezno zatravnjivanje strmog
zemljišta za sva naselja
Grada Lipika,
zabrana skidanja humusnog,
odnosno oraničnog sloja
poljoprivrednog zemljišta za
sva naselja područja Grada
Lipika,

Članak 4.
Vlasnici
i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su poduzimati stalne mjere za
sprečavanje zakorovljenosti zemljišta i obrastanje
zemljišta višegodišnjim nasadima i to jesenskim
dubokim oranjem te suzbijanjem korova kemijskim i
mehaničkim sredstvima.
Članak 5.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
dužni su provoditi postupke za sprečavanje širenja
biljnih bolesti i štetnika na način propisan Zakonom o
zaštiti bilja.
Članak 6.
Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i
umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprječavanja
odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući
prirodni tijek oborinskih voda.
Članak 7.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u
roku 15 dana od žetve,
2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće
godine,
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3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenje šuma, puteva i
međa na šumskom zemljištu koje graniči
s poljoprivrednim zemljištem.
Uništavanje biljnog otpada paljenjem
poduzima se uz odgovarajuće mjere opreza
sukladno s propisima o zaštiti od požara.
III
MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 8.
Mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih puteva,
3. uređivanje
i
održavanje
kanala,
sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica,
4. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 9.
Za područje Grada Lipika provode se mjere
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, koje
obuhvaćaju:
1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada
visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice, na način da
onemogućuju ili otežavaju poljoprivrednu
proizvodnju na tim česticama,
2. održavanje zelenih ograda na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedovo
obradivo zemljište i puteve i zasjenjenje
susjednih površina prerastanjem zelene
ograde,
3. održavanje i uređenje zemljišnih međa,
zelenih ograda i poljskih puteva tako da
ne ometaju provođenje agrotehničkih
mjera,
4. održavanje i uređenje poljoprivrednih
površina i poljskih puteva tako da budu
vidljivo označeni, očišćeni od korova i
višegodišnjih raslinja, radi neometanog
prolaza vatrogasnih vozila,
5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i
zelenih ograda tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja.
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Članak 10.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina provodi se čišćenje prirodnih i umjetnih
vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje i
zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tijek
oborinskih voda.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja
vjetrobranih pojaseva.
Članak 11.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su
poduzimati mjere iz članaka 3. do 10. ove Odluke radi
zaštite tog zemljišta.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne
provedu mjere iz stavka 3. do 10. ove Odluke, dužni
su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama
poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih
mjera na zemljištu u njihovom vlasništvu.
IV NADZOR
Članak 12.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija,
te inspekcija zaštite od požara.
U provedbi nadzora nad odredbama ove
Odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog članka
mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta
poduzimanje određenih mjera iz članka 2. do 7. ove
Odluke.
V KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 kn
kazniti će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba
novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn za
prekršaj ako:
1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim
sječe iz agrotehničkih razloga (Članak 3.
stavak 1. točka 1. . Odluke),
2. preore livadu, pašnjak i neobrađene
površine strmim zemljištima i poduzme
radnje
radi njihovog pretvaranja u
oranice s jednogodišnjim kulturama
(članak 3. stavak 1. točka 2. Odluke),
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3. ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog
zemljišta (članak 3. stavak 1. točka 3.
Odluke),
4. skida humusni, odnosno oranični sloj
poljoprivrednog zemljišta (članak 3.
stavak. 1. točka 4. Odluke),
5. proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno
ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura na strmim
zemljištima (članak 3. stavak 1. točka 2.
Odluke),
6. ne provodi stalne mjere za sprečavanje
zakorovljenosti zemljišta i obrastanje
zemljišta višegodišnjim nasadima ( čl. 4.
Odluke)
7. ne provodi postupke za sprečavanje
širenja biljnih bolesti i štetnika ( čl.5.
Odluke)
8. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i
umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja
odrona zemlje i zaraštanja korova tako da
se omogući prirodni tijek oborinskih voda
(čl. 6. i stavak 1. članka 10. Odluke),
9. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim
nasadima do 01.lipnja tekuće godine
(članak 7. stavak 1. točka 1. Odluke),
10. ne ukloni bilje ostatke na poljoprivrednom
zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana
od dana žetve ( članak 7. stavak 1. točka
2. Odluke),
11. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i
čišćenja šuma puteva i međa na
šumskom zemljištu koje graniče s
poljoprivrednim zemljištem (članak 7.
stavak 1. točka 3. Odluke),
12. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade
visokorastućih kultura koje zasjenjuju
susjedne zemljišne čestice tako da
onemogućavaju
ili
otežavaju
poljoprivrednu proizvodnju na tim
česticama (članak 9. stavak 1. točka 1.
Odluke),
13. ne održava zelene ograde na način da se
spriječi njihovo širenje na susjedno
obradivo zemljište i puteve i zasjenjenje
susjednih površina prerastanjem zelene
ograde (članak 9. stavak 1. točka 2.
Odluke),
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14. ne održava i ne uređuje zemljišne međe,
zelene ograde i poljske putove tako da
ne ometaju provođenje agrotehničkih
mjera (članak 9. stavak 1. točka 3.
Odluke),
15. ne održava i ne uređuje poljoprivredne
površine i poljske puteve tako da budu
vidljivo označeni, očišćeni od korova i
višegodišnjih raslinja, radi neometanog
prolaza vatrogasnih vozila (članak 9.
stavak 1. točka 4. Odluke),
16. ne održava i ne uređuje zemljišne međe i
zelene ograde tako da budu vidljivo
označene i očišćene od korova i raslinja
(članak 9. stavak 1. točka 5. Odluke),
17. ne provodi mjeru sadnje i održavanja
vjetrobranih pojaseva (članak 10. stavak
2. Odluke ).
Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 kn
kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj
osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka .
VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju
važiti odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama za održavanje i
uređivanje poljoprivrednih rudina («Požeško-slavonski
službeni glasnik» br. 5/97), u dijelu članka koje se
odnose na Grad Lipik.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u «Službenom glasniku Grada Lipika».
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 320-01/02-01/3
Urbroj: 2162/02-01/1-02-1
Lipik, 28. lipnja 2002. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.
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Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00. i 50/01.) i članka 12.
Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
4/2001), te zaključka Gradskog poglavarstva sa 22.
sjednice, Gradsko vijeće Lipika na svojoj 8. sjednici
održanoj 28. lipnja 2002. godine donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA
PODRUČJU GRADA LIPIKA

Članak l.
Ovom odlukom dodjeljuje se koncesija javnog
autobusnog prijevoza na području grada Lipika
poduzeću "Croatiatrans" d.d. Pakrac
Koncesijom se daje pravo prijevoza na svim
relacijama kojima je početna i završna stanica u
naseljima na području Grada Lipika i to:
- Lipik - Marino Selo - Lipik
- Lipik - Donji Čaglić - Lipik
- Lipik - Šeovica - Lipik.
Članak 2.
Koncesija javnog prijevoza putnika daje se na
vrijeme od 5 (pet) godina.
Članak 3.
Koncesija za javni prijevoz putnika dodjeljuje se
pod slijedećim uvjetima:
- visina koncesije iznosi 10 % (deset posto)
od prodanih voznih karata na
relacijama dodijeljenih koncesijom,
- plaćanje koncesije vrši se mjesečno,
najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec uz
predaju obračuna prodanih voznih karata,
- novčana sredstva prikupljena koncesijom
ne smiju se trošiti za druge namjene osim za
građenje objekata komunalne infrastrukture.
Članak 4.
Koncesionar će za pružanje usluga prijevoza
autobusom naplaćivati cijene autobusnog prijevoza
prema cjeniku na pojedinim relacijama prijevoza koji je
sastavni dio ove odluke i ugovora o davanju koncesije.
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Naplaćivanje voznih karata povjerava se
zaposlenicima trgovačkog društva koncesionara.
Vozne karte za relacije dodijeljene ovom
odlukom
moraju
biti
ovjerene
od
strane davatelja koncesije.
Članak 5.
Koncesionar je obavezan:
- redovito
održavati
linije
ispravnim
autobusima prema voznom redu koji je sastavni dio ove
odluke i ugovora o koncesiji,
- na linijama dodijeljenim koncesijom
prodavati samo karte ovjerene od strane davatelja
koncesije,
- dozvoliti ovlaštenoj osobi davatelja
koncesije kontrolu prodaje voznih karata i obračuna
prodaje voznih karata,
- redovito obračunavati i plaćati naknadu za
dodijeljenu koncesiju,
- zadržati cijene prijevoza na linijama
dodijeljenih koncesijom najmanje godinu dana od
dana sklapanja ugovora o koncesiji, a nakon toga za
eventualnu promjenu cijena prijevoza dobiti suglasnost
davatelja koncesije.
Članak 6.
Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo Lipik da sa
"Croatiatrans" d.d. Pakrac sklopi ugovor o davanju
koncesije pod uvjetima utvrđenim ovom odlukom i u
skladu s člankom 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Ovlašćuje se gradonačelnik Lipika da potpiše
ugovor o koncesiji.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
Članak 8.
Protiv ove odluke žalba nije dopuštena već se
može pokrenuti upravni spor.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 340-05/01-01/1
Urbroj: 2162-02/02-02/5
Lipik, 28. lipnja 2002. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.
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Na temelju čl. 7. stavka 1. i 8. Zakona o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne samouprave ("Narodne novine" br. 33/01),
te čl. 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Lipik
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 3/1997) Gradsko
vijeće Lipik je na svojoj 8. sjednici održanoj 28. lipnja
2002. g. donijelo

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKA I
POČETKU OBNAŠANJA VIJEĆNIČKE DUŽNOSTI
ZAMJENIKA VIJEĆNIKA
Članak 1.
Vijećniku Gradskog vijeća Lipik Kreši Čehulić
prestaje mandat u Gradskom vijeću Lipik dana 29.
svibnja 2002.g. na osobni zahtjev.
Članak 2.
Dužnost vijećnika Gradskog vijeća Lipik dana
28. lipnja 2002. g. počinje obnašati zamjenik vijećnika
Željko Tomašević.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 013-03/02-01/1
Urbroj: 2162-02/03-01-01/2
U Lipiku, 28. lipnja 2002. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», br.
66/01 ) i članka 12. Statuta Grada Lipika ( «Službeni
glasnik», br. 4/01 ), Gradsko vijeće Grada Lipika na 9.
sjednici održanoj 1. kolovoza 2002. godine donijelo je
sljedeću

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA
LIPIKA
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I
Usvaja
se
Program
raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Grada Lipika.
II
Program
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području Grada
Lipika provest će se nakon dobivanja suglasnosti
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
III
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u «Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 320-02-/02-01/13
Urbroj:2162/02-01/1-02-2
Lipik, 1. kolovoza 2002. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 13. stavka 3. Zakona o
udrugama ("Narodne novine" br. 70/1997) i čl. 12.
Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika"
br. 4/2001) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 9. sjednici
održanoj 1. kolovza 2002. g. donijelo je

RJEŠENJE
I
Odobrava se upotreba naziva "Grad Lipik " u
nazivu udruge - Mažoretkinje Grada Lipika.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 007-03/02-01/1
Urbroj: 2162-02/03-02/1
U Lipiku, 1. 8. 2002. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.
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Na temelju čl. 48. stavka 1. točka 4. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/2001) i čl. 31. stavka 1.
točka 4. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 4/2001), Gradsko poglavarstvo Lipik
na svojoj 22. sjednici održanoj 24. lipnja 2002. g.
donijelo je

ODLUKU
O ZAMJENI NEKRETNINA
Članak 1.
U suglasnosti sa Domom za djecu bez
odgovarajuće roditeljske skrbi Lipik prihvaća se
zamjena nekretnina i to:
- stan u Lipiku ul. Vukovarska 7/8 na IV.
poluetaži ulaz desno, neto površine 59,65 m2, koji se
sastoji od hodnika, kupaonice, izbe, kuhinje, tri sobe i
lođe, u zgradi sagrađenoj na čk. br. 166/1, 166/2,
166/3 zk. ul. br. 528,345,552,81 poduložak 246
k.o. Lipik,
- za nekretninu označenu kao kč. br. 145
kuća, dvor i gospodarska zgrada u selu od 258 a, kč.
br. 146 vrt kod kuće u selu od 143 a, kč. br. 142/1
dvorište u selu od 18 a i kč. br. 144/1 vrt kod kuće
u selu od 50 a, sve upisano u zk. ul. 45 k.o. Lipik
vlasništvo Doma za djecu bez odgovarajuće
roditeljske skrbi Lipik.
Članak 2
Gradsko poglavarstvo polazi od činjenice da
su nekretnine koje su predmet zamjene približno iste
vrijednosti, a što je ustanovljeno na temelju procjene
sudskog vještaka koja je sastavni dio ove odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik da u smislu ove
odluke sklopi ugovor o zamjeni nekretnina sa Domom
za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Lipik.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 943-06/02-01/3
Urbroj:2162-02/02-01/2
Lipik, 24. lipnja 2002. g.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.
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