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Temeljem članka 21. stavak 1. i članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00.
i 59/01.) i članka 12. Statuta Grada Lipika ("Službeni
glasnik Grada Lipika" br. 4/01), Gradsko vijeće Lipik
na svojoj 16. sjednici održanoj 12. ožujka 2003. god.
donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
I GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2003. GODINU
I.
Ovim programom utvrđuje se održavanje i
izgradnja objekata komunalne infrastrukture na
području Grada Lipika u 2003. godini za:
- održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u
naseljima,
- čišćenje i održavanje javnih površina,
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje groblja i mrtvačnica,
- javna rasvjeta.
Programom se utvrđuje
- opis i opseg poslova održavanja s
procjenom troškova po vrstama radova i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja.
II.
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE
Održavanje komunalne infrastrukture u
2003. god. na području Grada Lipika obuhvaća:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica
Programom je planirano da se tijekom
godine i to u proljetnom i jesenskom razdoblju izvršiti
nasipanje nerazvrstanih cesta s makadamskim
kolnicima te poljskih putova do odvojaka prema
poljoprivrednom zemljištu (dio putova koje koristi
veći broj korisnika) i to 2 puta godišnje kao i
interventni popravci udarnih rupa tijekom cijele
godine.
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a) održavanje nerazvrstanih cesta
planirano 130.000,00 kn
- saniranje i nasipanje makadamskih cesta potrebnim
kamenim agregatima s razastiranjem na cijelom
području Grada (prema potrebi cca 1000 m3)
- uređenje kanalica u Lipiku (centar)
cca 3000 m'
b) zimsko održavanje cesta i ulica
planirano 100.000,00 kn
- čišćenje snijega i posipanje solju i kamenim
agregatom prema višegodišnjem
ugovoru s
poduzećem "Stragatrans" d.o.o. tijekom zimskog
razdoblja
c) modernizacija ulica (asfaltiranje)
planirano 1,050,000,00 kn
- asfaltiranje ul. Hrv. branitelja u Dobrovcu
300.000,00 Kn
- asfaltiranje ul. R. Boškovića sa pripremnim
radovima 200.000,00 Kn
- saniranje i asfaltiranje ul. A. Stepinca u Lipiku
550.000,00 Kn
Ukupno

1,280.000,00 Kn

2. Čišćenje i održavanje javnih površina
Radovi se obavljaju kontinuirano tijekom
cijele godine odnosno prema ukazanoj potrebi (u
izvanrednim prilikama) i to od siječnja do prosinca.
Poslovi održavanja čistoće obavljaju se za površine
koje se nalaze unutar I. zone naselja Lipik (uže
gradsko područje ).
a) redovito čišćenje javnih površina
planirano
50.000,00 Kn
- održavanje čistoće kolnika i kanalica kontinuirano
tijekom godine (12 X godišnje)
- čišćenje i održavanje slivnika najmanje 3 X godišnje
- košenje travnatih javnih površina 5 X godišnje
- orezivanje zelenih ograda i grmlja na javnim
površinama 3 X godišnje
- odvoz glomaznog otpada 2 x godišnje
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c) uređenje i održavanje odlagališta
građevnog otpada
planirano
75.000,00 kn
- redovno održavanje i saniranje odlagališta
građevnog otpada 50.000,00 Kn
- u okviru uređenja i saniranja planira se zatvaranje
"divljih odlagališta" u naseljima na teritoriji Grada
Lipika 25.000,00 Kn
U k u p n o:

145.000,00 Kn
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5. Održavanje javne rasvjete
Održavanje se obavlja temeljem ugovora sa
HEP "Elektra" Križ, i to tijekom godine 4 puta
odnosno kvartalno.
a) održavanje postojeće javne rasvjete
planirano
120.000,00 Kn
- zamjena rasvjetnih tijela na postojećoj
mreži
- zamjena armatura na postojećoj mreži
- postavljanje oštećenih stupova javne
rasvjete

3. Odvodnja atmosferskih voda
Radovi na čišćenju, iskopu i odvozu viška
zemlje planiraju se tijekom cijele godine, a prema
vremenskim uvjetima od travnja do listopada.
a) iskop cestovnih jaraka na
nerazvrstanim cestama
planirano
20.000,00 Kn

b) izgradnja nove mreže javne rasvjete
planirano
60.000,00 Kn
- javna rasvjeta u Bukovčanima
10.000,00
- izgradnja javne rasvjete u Šeovici
(Omanovačka, Rudnička) 50.000,00
U k u p n o:

- iskop i čišćenje cestovnih jaraka u dužini cca 3000
m'
U k u p n o:

20.000,00 Kn

4. Održavanje groblja i mrtvačnica
- uređenje staza na groblju u Lipiku (završna obrada)
planirano
50.000,00 kn
- nabava materijala i pripremni radovi
za izgradnju mrtvačnica:
planirano
150.000,00 Kn
Marino Selo, dovršenje mrtvačnice
20.000,00 Kn
Donji Čaglić, izrada projekta i početak
izvedbe
50.000,00 Kn
Brekinska, izrada projekta i početak izvedbe
30.000,00 Kn
Brezine, izrada projekta i početak izvedbe
50.000,00 Kn
U k u p n o:

200.000,00 Kn

180.000,00 Kn
III.

Sredstva za izvršenje radova za točke 1. do
5. ovog programa u ukupnom iznosu 1.805.000,00
kn osiguravaju se iz:
- komunalne naknade za tekuću godinu
850.000,00 kn
- doprinos za javnu rasvjetu
300.000,00 kn
- naknada od koncesija
25.000,00 kn
- sredstva proračuna
630.000,00 kn
Ukupno:1.805.000,00 kn
IV.
GRAĐENJE OBJEKATA
Na osnovu donesenog Program građenja
objekata
komunalne
infrastrukture
za
četverogodišnje razdoblje (2002 – 2005. god.), u
tijeku 2003. god planiraju se izvršiti slijedeći radovi:
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- otkup zemljišta za spoj ulica Nazorova –
Teslina u Lipiku 40.000,00 Kn
- izgradnja tržnice I faza radova
100.000,00 Kn
- prva faza izgradnje mosta Baranjska –
Mažuranića 150.000,00 Kn
- izgradnja kolektora kanalizacije Lipik –zapad
1,500.000,00 Kn
- izgradnja sekundarne kanalizacije u ul. S.
Radića
300.000,00 Kn
UKUPNO

2,090.000,00 Kn
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Članak 1.
U
Odluci o ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Lipika čl. 11 mijenja se i glasi:
"Plaće, način rada i druga prava iz rada i po osnovi
rada djelatnika Gradske uprave utvrđuju se odlukom
kojom donosi Gradsko vijeće ".
Članak 2
Ostale odredbe Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela ostaju nepromijenjene.

V.

Članak 3

Sredstva za realizaciju programa gradnje
objekata komunalne infrastrukture osigurati će se iz:
- sredstava proračuna za 2003. god.
965.000,00 kn
- drugih sredstava - od Hrvatskih voda
1.125.000,00 kn

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika.

Ukupno: 2.090.000,00 kn

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/03-01/1
Urbroj:2162-02/03-02-03/1
U Lipiku,12.ožujka 2003. g.

Predsjednik :
Vladimir Solar v.r.

VI.
Ovaj program stupa na snagu osam dana
nakon objave u "Službenom glasniku Grada Lipika", a
primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 363-02/03-01/10
Urbroj: 2162-02/01-03-01
Lipik, 12. ožujka 2003. g.

Predsjednik:

Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01), članka 11, Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela ("Službeni glasnik
grada Lipika" br. 06/01), te članka 12. Statuta
grada Lipika ("Službeni glasnik grada Lipika" br.
04/01) Gradsko
: vijeće Lipik na svojoj 16. sjednici
održanoj 12. ožujka 2003. godine donosi

Vladimir Solar v.r.

ODLUKU O PLAĆAMA
Na temelju čl. 53. stavaka 2. i čl. 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01), te čl. 12
Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika
br. 4 /01) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 16. sjednici
održanoj 12.ožujka 2003.g. donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USTROJSTVU
JEDINSTVONOG UPRAVNOG ODJELA
GRADA LIPIKA

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti i
način utvrđivanja plaće za službenike i namještenike,
kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu
grada Lipika, a u skladu s odredbama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
grada Lipika.
Članak 2.
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Planirana sredstva za bruto plaće iz članka
1. ove Odluke utvrđuju se na temelju:
- važeće osnovice za isplatu plaća državnih
službenika i namještenika,
-vrijednosti pojedinog radnog mjesta
izraženog u koeficijentima, korigiranog radnim
iskustvom.
Članak 3.
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- Računovodstveni referent-blagajnik
1,00
- Referent za komunalne poslove i komunalni
1,00
- Administrativni referent
1,00
- Kućni majstor domar
0,90
- Čistačica
0,60

Za sva prava koja nisu regulirana ovom
Odlukom primjenjivati će se odredbe kolektivnog
ugovora za državne službenike i namještenike.

Plaće službenika i namještenika čine
umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće
uvećan za 0,50% za svaku navršenu godinu radnog
staža, a najviše do 20%.

Članak 4.

Članak 7.

Ovisno o stručnoj spremi radna mjesta
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu grada Lipika utvrđuju se kao:
- radno mjesto I vrste za koje je opći uvjet VSS
- radno mjesto II vrste za koje je opći uvjet VŠS
- radno mjesto III vrste za koje je opći uvjet SSS
- radno mjesto IV vrste za koji je opći uvjet niža
stručna sprema ili osnovna škola

Osnovna plaća službenika i namještenika
uvećava se za:
- rad noću
40%
- prekovremeni rad
50%
- rad nedjeljom
35%
Ako osoba iz stavka 1 ovog članka radi za
blagdane i neradne dane utvrđene zakonom ima
pravo na naknadu plaće uvećanu za 50%.

Članak 5.
Članak 8.
Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata
radnih mjesta zakonom su utvrđeni
rasponi
koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti
koeficijenata poslova radnih mjesta po pojedinim
vrstama i to za:
- radna mjesta I vrste od 1,05 - 3,50
- radno mjesta II vrste od 0,90 - 1,20
- radna mjesta III vrste od 0,65 - 1,10
- radna mjesta IV vrste od 0,50 - 0,75

Rješenje o plaći za pročelnika donosi
gradonačelnik, a za djelatnike Jedinstvenog upravnog
odjela pročelnik.
Članak 9.
Plaća gradonačelnika će se
posebnom odlukom Gradskog vijeća Lipik.

utvrditi

Članak 6.

Članak 10.

Naziv radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu grada Lipika i koeficijent složenosti
poslova su:
- Pročelnik
1,90
- Voditelj Odsjeka za financije i proračun
1,70
- Voditelj Odsjeka za stambeno-komunalnu
djelatnost
1,70
- Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i
društvene djelatnosti
1,70
- Referent za stambene poslove 1,20

Na temelju ocjene rezultata rada djelatniku
se može isplatiti mjesečno povećanje do 10% plaće
iz članka 6. ove Odluke na ime stimulativnog dijela
plaće, ali mu se može zbog smanjenog rezultata rada
plaća u istom postotku i smanjiti.
Ocjenu rezultata rada djelatnika vrši
pročelnik, a pročelnika gradonačelnik.
Članak 11.
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Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o plaćama dužnosnika i
djelatnika općine Lipik, te o plaćama ostalih korisnika
kojima se sredstva osiguravaju u proračunu općine
Lipik ("Službeni glasnik općine Lipik" 1/94 i izmjene i
dopune 2/94, 1/96), kao i Odluka o plaćama
(«Službeni glasnik grada Lipika» br. 6/02).

Članak 12.
Do donošenja posebnog Zakona kojim se
reguliraju prava, obveze i odgovornosti kao i druga
pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u
upravnim tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, za obračun plaća
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu grada Lipika primjenjivati će se osnovica
utvrđena za obračun plaća službenika i namještenika
u tijelima državne uprave.
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Ovom Odlukom određuje se naknada za rad i
prisustvovanje sjednicama članova Gradskog vijeća i
poglavarstva Grada Lipika.
Članak 2.
Naknada za rad u gradskom vijeću i
poglavarstvu utvrđuje se u neto iznosu od 350,00
kn po održanoj sjednici.
Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka
pripada članu vijeća, odnosno poglavarstva ukoliko je
bio nazočan sjednici za koju se vrši isplata.
Pored navedenih naknada članovima
gradskog vijeća i poglavarstva pripada i naknada za
troškove prijevoza u visini cijene autobusne karte.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku grada Lipika".

Pravo na naknadu imaju i članovi radnih tijela
i komisija imenovani od strane gradskog vijeća,
odnosno poglavarstva. Naknada se utvrđuje u iznosu
od 100,00 kn neto po održanoj sjednici.
Isto tako članovi tijela i komisija iz stavka 1.
imaju pravo na troškove prijevoza na isti način kako
je to utvrđeno za članove gradskog vijeća i
poglavarstva.
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Članak 4.

Članak 13.

Klasa: 120-02/02-01/3
Urbroj: 2162/02-02/1-02-1
Lipik, 12. ožujka 2003. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01) Gradsko
vijeće Lipik na svojoj 16. sjednici održanoj 12. ožujka
donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE ČLANOVA GRADSKOG
VIJEĆA I POGLAVARSTVA ZA
PRISUSTVOVANJE SJEDNICAMA

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o visini naknade vijećnika i članova
Poglavarstva za prisustvovanje sjednicama ("Službeni
glasnik Grada Lipika" br. 2/94, 3/95 i 2/96).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa:021-05/03-01/4
Predsjednik:
Urbroj:2162-02/03-01-03-1/2
Lipik,12. ožujka 2003. g.
Vladimir Solar v.r.

Članak 1.
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj
66/01), i članka 12. Statuta Grada Lipika (»Službeni
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glasnik Grada Lipika", broj 4/01) Gradsko vijeće Lipik
na 16. sjednici održanoj 12. ožujka 2003. godine
donijelo je sljedeću
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čini njen sastavni dio, a objavit će se na oglasnoj
ploči Grada Lipika..

V.
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA
LIPIKA
I.
Predmet javnog natječaja za zakup je
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na
području Grada Lipika, predviđeno za prodaju
odnosno zakup, na temelju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Grada Lipika Klasa: 320-02/02-01/13,
Urbroj: 2162/02-01/1-02-1 od 2.08.2002. godine,
u k.o. Antunovac, Brekinska, Strižičevac, Gaj,
Poljana, Dobrovac, Jagma, Kukunjevac, Brezine,
Bujavica i Šeovica u Požeško-slavonskoj Županiji.
II.
Na poljoprivrednom zemljištu iz točke I.
postoji zabilježba upravnog postupka u zemljišnim
knjigama Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u
Pakracu. Upravni postupak pokrenula je
»Poljoprivreda Lipik« d.d., Lipik, kod Upravnog suda
Republike Hrvatske radi unosa poljoprivrednog
zemljišta u temeljni kapital društva.
III.
Poljoprivredno zemljište iz točke I. daje
se u zakup do sređivanja posjedovnog i vlasničkog
stanja., odnosno najviše do 5 godina. Ugovor o
zakupu može se otkazati
prije isteka roka
okončanjem upravnog postupka iz točke II. ove
Odluke.
IV.
Popis katastarskih čestica poljoprivrednog
zemljišta koje se izlaže prodaji prilaže se ovoj odluci i

Maksimalna
površina
poljoprivrednog
zemljišta koja se daje u zakup može iznositi 70 ha po
pojedinom zakupcu.

VI.
Postupak javnog natječaja provest će
Gradsko vijeće Grada Lipika.
Gradsko vijeće Lipik objavit će javni natječaj
najkasnije u roku 8 dana od dana dobivanja
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
na ovu Odluku.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za
zakup je 15 dana od objave natječaja.
Gradsko vijeće Lipik donijet će odluku o
izboru najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup
u roku 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje
ponuda, a na temelju prijedloga Povjerenstva za
izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području Grada
Lipika.

VII.
Zakupoprimac poljoprivrednog zemljišta je
obvezan zakupninu za prvu godinu platiti u roku 15
dana od potpisivanja ugovora. Za sljedeće godine
zakupoprimac je obvezan platiti zakupninu najkasnije
do datuma (dan i mjesec) kad je sklopljen ugovor o
zakupu
u tekućoj godini za narednu godinu.
Zakupnina se uplaćuje na žiro-račun »Prihod od
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države«
broj : 1001005-1723164411, Grad Lipik.
Na iznos zakupnine koji zakupoprimac nije
platio u roku, plaća se zakonska zatezna kamata.
VIII.
Za vrijeme trajanja zakupa zakupoprimac je
obvezan plaćati sve obveze koje se plaćaju na temelju
vlasništva, odnosno korištenja zemljišta.
IX.
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Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je prilog ove Odluke i čini njen
sastavni dio.
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Broj birača za utvrđivanje broja članova
vijeća iz prethodnog stavka ovog članka uzima se
prema broju birača na posljednjim izborima održanim
na području mjesnog odbora.

X.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objave u "Službenom glasniku grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 320-01/03-01/13
Urbroj: 2162/02-01/1-03-26
U Lipiku, 13.03.2003. god.
Na temelju čl. 45. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01), a u vezi s
čl. 61. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
("Narodne novine" br. 33/01) Gradsko vijeće Lipik na
svojoj 16. sjednici održanoj 12. ožujka 2003. g.
donijelo je

ODLUKU
O PROVODBI IZBORA U MJESNIM ODBORIMA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih
odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih
izbora, zaštita izbornog prava i troškovi provedbe
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Grada Lipika.
Članak 2.
Članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u skladu
sa zakonom, statutom i ovom odlukom.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje
se u skladu sa mjerilima određenim Statutom prema
broju birača i to:
- 5 članova - mjesni odbor koji ima do 500
upisanih birača
- 7 članova - mjesni odbor koji ima više od
500 upisanih birača.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Lipika raspisuje Poglavarstvo
posebnom odlukom i utvrđuje točan datum
održavanja izbora.
Redovni izbori iz stavka 1 ove točke u
pravilu se održavaju istovremeno sa izborima za
Gradsko vijeće Lipika.
Prijevremeni izbori održavaju se zbog
prestanka mandata članova Vijeća prije isteka
redovitog mandata u skladu sa zakonom, statutom i
ovom odlukom.
II TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 4.
Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora
su:
1. Gradsko izborno povjerenstvo
2. Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih
odbora
3. Birački odbori
Opći nadzor zakonitosti izbora za članove
vijeća mjesnih odbora provodi Odbor za statut i
poslovnik Gradskog vijeća Lipik.
Članak 5.
Gradsko izborno povjerenstvo imenuje
Gradsko vijeće iz reda sudaca ili diplomiranih
pravnika u sastavu određenom zakonom.
Gradsko izborno povjerenstvo u postupku
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih
odbora:
- imenuje članove izbornog povjerenstva za
izbor članova vijeća mjesnih odbora i nadzire njihov
rad,
- potpisuje obrasce u postupku kandidiranja i
provedbe izbora,
- daje obvezatne upute za rad izbornih
povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora
i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana
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raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno
zakonu, statutu i ovoj odluci,
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u
postupku kandidiranja i izboru članova vijeća mjesnih
odbora,
- odlučuje o troškovima izbora i obavlja
druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i ovom
odlukom.
Članak 6.
Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog
odbora imenuje se za provedbu izbora u svakom
mjesnom odboru na području grada iz reda
diplomiranih pravnika.
Ako u mjesnom odboru nema dovoljno
stručnih osoba za propisani sastav povjerenstva iz
stavka 1. ovog članka iste osobe mogu biti
imenovane u sastav većine ili svih povjerenstava za
izbor članova Vijeća MO na području jedinice lokalne
samouprave.
Članak 7.
Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih
odbora imaju slijedeće ovlasti:
- brinu za zakonitu pripremu i provedbu izbora za
članove Vijeća mjesnog odbora,
- imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore,
- određuju biračka mjesta za mjesne izbore,
- nadziru rad biračkih odbora,
- obavljaju sve radnje za pripremu i provedbu izbora,
- objavljuju liste te članove Vijeća mjesnog odbora,
- nadziru pravilnost izborne promidžbe,
- objavljuju rezultate mjesnih izbora,
- obavljaju i druge radnje utvrđene izbornim
zakonom, statutom i ovom odlukom.
Članak 8.
Birački odbori neposredno provode izbore na
biračkom mjestu sukladno izbornom zakonu. Broj
biračkih odbora ovisi o veličini mjesnog odbora i broju
birača, a sastav biračkih odbora i rok u kojem se
imenuju određeni su zakonom.
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Liste kandidata za izbor članova vijeća
mjesnih odbora predlažu političke stranke
registrirane u RH i birači na način i po postupku
propisanom zakonom, statutom i ovom odlukom.
Ako birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za
pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisani broj
potpisa.
Broj potrebnih potpisa iz stavka 2. ovog
članka je 5% od ukupnog broja birača na području
mjesnog odbora prema posljednjim održanim
izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na
cijeli broj prema metodi zaokruživanja.

Članak 10.
Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog
odbora objavljuje sve pravovaljane liste na oglasnoj
ploči mjesnog odbora na način i u rokovima
utvrđenim zakonom.
IV PROVEDBA IZBORA
Članak 11.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora
neposredno provode birački odbori na biračkim
mjestima na način i po postupku propisanom
zakonom.
Glasovanje se provodi i rezultati izbora
utvrđuju na način utvrđen zakonom, a službene
rezultate objavljuje izborno povjerenstvo za izbor
članova vijeća mjesnog odbora na oglasnoj ploči
mjesnog odbora.
Gradsko izborno povjerenstvo daje
obvezatne upute za provedbu izbora u pisanom
obliku, a objavljuje ih na oglasnoj ploči mjesnog
odbora.
V TROŠKOVI IZBORA
Članak 12.

III KANDIDIRANJE
Članak 9.
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Financijska sredstva za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u
proračunu Grada Lipika.
O načinu korištenja financijskih sredstava iz
prethodnog stavka ovog članka i nadzoru nad
njegovim korištenjem odlučuje Gradsko izborno
povjerenstvo.
VI ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 13.
Prigovor zbog nepravilnosti postupa
kandidiranja mogu podnijeti političke stranke i
nositelji nezavisnih lista, koji su predložili liste, a
prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
političke stranke i nositelji nezavisnih lista, koji su sa
svojim listama sudjelovali u izborima.
Prigovori iz stavka 1. ovog članka podnose
se u roku od 48 sati od izvršene radnje na koju je
stavljen prigovor.
O prigovoru iz stavka 1. ovog članka
odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo u roku od 48
sati rješenjem na način i po postupku utvrđenim
zakonom, statutom i ovom odlukom.
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VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog
odbora saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti
u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata
na oglasnoj ploči mjesnog odbora.
Postupak konstituiranja obavlja se sukladno
izbornom zakonu, a Vijeće mjesnog odbora je
konstituirano izborom predsjednika Vijeća mjesnog
odbora.
Članak 17.
Član predstavničkog i izvršnog tijela Grada
ne može istovremeno obavljati dužnost člana vijeća
mjesnog odbora ako obavlja nadzor nad vijećem
mjesnog odbora ili ima druga prava i obveze koji su
nespojivi.
Članak 18.

Protiv
rješenja
Gradskog
izbornog
povjerenstva može se izjaviti žalba u roku od 48 sati
od dana primitka rješenja o prigovoru.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se
Odboru za statut i poslovnik putem Gradskog
izbornog povjerenstva.
Odbor za statut i poslovnik dužan je odlučiti
o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Izbori za članove vijeća novoosnovanih
mjesnih odbora i članove vijeća kojima je istekao
mandat raspisuju se po njihovom osnivanju, odnosno
isteku mandata, a nakon usklađivanja statuta i
drugih općih akata sa zakonom.
Za mjesne odbore koji su bili osnovani
statutom do donošenja Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01), ako je mandat članova vijeća mjesnog
odbora u tijeku, izbori se raspisuju kao prijevremeni
izbori nakon usklađivanja statuta i drugih općih akata
sa zakonom.

Članak 15.

Članak 19.

Ukoliko Gradsko izborno povjerenstvo
rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate
izbora poništit će te radnje i odrediti njihovo
ponavljanje, odnosno odrediti dan održavanja izbora
za ponavljanje izbornih radnji.
Ako izborne radnje iz prethodnog stavka nije
moguće ponoviti Gradsko izborno povjerenstvo
poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati
ponovljeni izbori.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".

Članak 14.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-05/03-01/1
Urbroj:2162-02/03-02-03/1
Lipik,12. ožujka 2003. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r
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Na temelju čl. 45. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01) i čl. 5.
Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima,
Gradsko vijeće Lipik na svojoj 16. sjednici održanoj
12. ožujka 2003. g. donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA GRADSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA
I.

Lipik, 12. ožujka 2003.

Urbroj:2162-02/03-01-03-1
U Lipiku,12. ožujka 2003. g.

Vladimir Solar v.r.

Na temelju čl. 27. Zakona o popisu birača
("Narodne novine" br. 19/92), čl. 12. Statuta
Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
4/01) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 16. sjednici
održanoj 12. ožujka 2003. g. donijelo je

RJEŠENJE
O OSNIVANJU KOMISIJE ZA POPIS BIRAČA

U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Lipika
imenuju se :
1. Dragutin Frank - za predsjednika
2. Mira Vrbica - za člana

3. Matija Stokić - za člana
za zamjenike:
1. Dobrila Krajnović - za zamjenika predsjednika
2. Marica Pavlović - za zamjenika člana
3. Irena Tutić - za zamjenika člana
II.
Imenovano Izborno povjerenstvo: imenuje
članove Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća
mjesnih odbora i nadzire njihov rad, propisuje
obrasce u postupku kandidiranja provedbe izbora,
daje obvezatne upute za rad Izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora i utvrđuje
kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora
do njihovog održavanja sukladno zakonu, statutu i
ovom rješenju, rješava po prigovoru zbog
nepravilnosti u postupku kandidiranja i izboru članova
vijeća mjesnih odbora, odlučuje o troškovima izbora i
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,
statutom i ovim rješenjem.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu osam dana od
dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 013-01/03-01/1
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Predsjednik:

Članak 1.
Osniva se Komisija za popis birača Grada
Lipika (u nastavku teksta: Komisija) koja se sastoji
od predsjednika i dva člana koji imaju svoje
zamjenike.
Članak 2.
1. Za predsjednika Komisije imenuje se Stjepan
Klasnić
- Za zamjenika predsjednika Komisije imenuje se
Đurđa Perinović
2. Za člana Komisije imenuje se Davorka Adžijević
- Za zamjenika člana imenuje se Ana Lovrić
3. Za člana Komisije imenuje se Josip Prhal
- Za zamjenika člana imenuje se Mijo Štimac
Članak 3.
Komisija obavlja provjeru pravilnosti popisa i
druge poslove u skladu s odredbom čl. 27. Zakona o
popisu birača.
Članak 4.
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 013-01/03-01/1
Urbroj: 2162-02/03-02-03/2
Lipik,12. ožujka 2003. g.

Predsjednik:
Vladimir Solar v.r.
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Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01) čl. 31. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01), a u svezi
sa čl. 18a. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 38. sjednici
održanoj 3. ožujka 2003. g. donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POVEĆANJE
CIJENE ODVOZA KUĆNOG SMEĆA
Članak 1.
"Komunalcu" d.o.o. Pakrac daje se suglasnost na povećanje cijene odvoza kućnog smeća za
25%, s tim da se prihvaća prijedlog "Komunalca" za
nabavku kanti za smeće od 120 l za svako kućanstvo
u svim naseljima gdje se skuplja kućni otpad.
Isto tako prihvaćen je prijedlog za nabavku
ekoloških kontejnera za svako naselje za odvojeno
skupljanje otpada.

Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 363-05/03-01/1
Urbroj:2162-02/02-03/3
U Lipiku,10.03.2003.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.r.
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