SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
Godina: XI

Lipik, 04. lipnja 2004. g.

Broj: 4

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1.
2.
3.

Odluka o upotrebi sredstava proračuna
Odluka o upotrebi sredstava proračuna
Zaključak o davanju suglasnosti za povećanje cijene odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda

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.
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Na temelju članaka 19. i 24. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i članka 31.
Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika"
br. 4/01.), te članaka 11. i 20. Odluke o izvršavanju
proračuna Grada Lipika za 2004.g. ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 9/03.) Gradsko poglavarstvo Lipik na
svojoj 68. sjednici, održanoj 04.06.2004.g. donijelo je

Na temelju članaka 19. i 24. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03.) i
članka 31. Statuta Grada Lipika ("Službeni
glasnik Grada Lipika" br. 4/01.), te članaka 11. i
20. Odluke o izvršenju proračuna Grada Lipika za
2004.g ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
9/03.), Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 68.
sjednici održanoj 04.06.2004. godine donijelo je

ODLUKU
o upotrebi sredstava Proračuna
Grada Lipika za 2004.g.

ODLUKU
o upotrebi sredstava Proračuna
Grada Lipika za 2004.g.

Članak 1.

Članak 1.

Odobrava se upotreba sredstava proračuna
Grada Lipika za osiguranje pomoći za svako rođeno
dijete sa područja Grada Lipika u iznosu od 1000,00
kn koja će se dodijeliti roditeljima novorođenog
djeteta.
Članak 2.

Odobrava se upotreba sredstava
proračuna Grada Lipika za nabavku knjiga za sve
polaznike I razreda osnovnih škola na području
grada Lipika, za školsku 2004/05. godinu.
Članak 2.

Navedena sredstva će se doznačiti na žiro
račun jednog od roditelja , po prethodno popunjenom
zahtjevu, uz predočenje preslike rodnog lista djeteta.
Za realizaciju navedene odluke upotrijebit će se
sredstva sa pozicije –Izdaci za provedbu socijalnog
programa.

Za realizaciju navedene odluke upotrijebit
će se sredstva sa pozicije –Izdaci za provedbu
socijalnog programa.
Provedba odluke dogovorit će se između
Grada Lipika, ravnatelja osnovnih škola te
ovlaštenog dobavljača knjiga, po odluci Grada
Lipika.

Članak 3.

Članak 3.

Za provođenje navedene odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za financije.
Članak 4.

Za provođenje navedene odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel-Odsjek za financije.
Članak 4.

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

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

KLASA: 402-08/04-01/37
URBROJ: 2162/02-02/2-04-3
U Lipiku, 04.06.2004. god.

KLASA: 402-08/04-01/37
URBROJ: 2162/02-02/2-04-4
U Lipiku, 04.06.2004. godine

Gradonačelnik:

Gradonačelnik:

Stjepan Horvat

Stjepan Horvat
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Godina XI;

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
br. 33/01.) članka 31. Statuta grada Lipika ("Službeni
glasnik grada Lipika" br. 4/01.), a u vezi s člankom 18
A. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Gradsko
poglavarstvo Lipik na svojoj 68. sjednici održanoj
04.06.2004.g. donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za povećanje cijene
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Članak 1.
Komunalcu d.o.o. Pakrac daje se suglasnost
za povećanje cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda, tako da će cijena kanalizacije za domaćinstva
iznositi 2,24 kn/m3, a za pravne osobe 2,73 kn/m3.
Navedena cijena primjenjivat će se od 1. lipnja
2004.g. za distributivno područje gradova Pakraca i
Lipik s naseljima.
Članak 2.
Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
glasniku grada Lipika".
KLASA: 363-02/04-01/4
URBROJ: 2162/02-02/2-04-3
U Lipiku, 04.06.2004. god.
Gradonačelnik:
Stjepan Horvat
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