SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
Godina: XI

Lipik, 23. rujna 2004. g.

Broj: 6

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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9.
10.
11.
12.
13.

Odluka o potpisivanju Povelje o suradnji i prijateljstvu
Odluka o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika za 2004. godinu
Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Lipika
Odluka o imenovanju člana Skupštine "Pakračkog lista" d.o.o. Pakrac
Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća "Komunalca" d.o.o. Pakrac
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg plana i programa rada
Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik
Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća grada Lipika za razdoblje I.-VI.
2004. godine
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu "Pakračkog lista" d.o.o. za 2003. godinu
Zaključak (Suglasnost na Pravilnik o postupanju s komunalnim otpadom)
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

1.
1.
2.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
14.

Odluka o kupnji nekretnina

6.

AKTI GRADONAČELNIKA
15.

Odluka o dodjeli zahvalnice Grada Lipika

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 članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01 i 60/01) i članka 12. stavak 1. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj
23.09.2004. god. donijelo je
ODLUKU
o potpisivanju Povelje o suradnji i prijateljstvu
Članak 1.
Grad Lipik (Požeško-slavonska županija) i Općina
Mljet (Dubrovačko-neretvanska županija), Potpisat će
Povelju o suradnji i prijateljstvu kojom će preuzeti obvezu
promicanja suradnje i povezivanja na gospodarskom,
kulturnom, turističkom i sportskom planu, a u cilju
razvijanja i unapređenja međusobnih prijateljskih odnosa.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika Stjepan
Horvat da u ime Grada Lipika potpiše Povelju o suradnji i
prijateljstvu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 021-05/04-01/3
URBROJ: 2162-02/03-02-03/2
U Lipiku, 27.09.2004.
Predsjednik vijeća:
Vladimir Solar
Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 2/98) Gradsko vijeće
Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj 23.09.2004. god.
donijelo je
ODLUKU
o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika
za 2004. godinu
Članak 1.
Dobitnici godišnje nagrade Grada Lipika za 2004.
godinu su:
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1. Vlasta Šepetavec, Ruđera Boškovića 37, Lipik –
direktorica tvornice "Studenac" d.d. Lipik
- za doprinos sveukupnom gospodarskom
razvitku Grada Lipika,
2. "Ribnjačarstvo Poljana", d.d. Ribnjaci
–
poduzeće za proizvodnju slatkovodne ribe
- za postignute rezultate u proizvodnji
slatkovodne ribe, praćeno primjenom
suvremene tehnologije uz istovremeno
očuvanje ravnoteže prirodnog okoliša
3. Antun Babojelić, Gajska 17, Antunovac –
poljoprivredni proizvođač i uzgajivač
- za uzorno obiteljsko gospodarstvo sa
najvećom proizvodnjom mlijeka na području
Grada Lipika
4. Miroslav Fila, Ivana Mažuranića 24, Lipik – član
Hrvatskog radio amaterskog saveza
- za osobite zasluge u unapređenju radio
amaterizma, te omasovljenju članstva u
navedenoj oblasti
5. Marko Stipić, Roberta Žilija 163 Donji Čaglić –
dobrovoljni davatelj krvi
- za iskazanu humanost kao najbrojniji
dobrovoljni davatelj krvi sa područja Grada
Lipika
6. Streljačko društvo "Bljesak 1995" Dobrovac
- za postignute rezultate na županijskim
natjecanjima, te iskazne napore u
organiziranju streljačkog sporta na području
Grada Lipika.
Članak 2.
Godišnju nagradu Grada Lipika čini POVELJA
GODIŠNJE NAGRADE GRADA LIPIKA
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 060-01/04-01/1
URBROJ: 2162/02-01-04-1
U Lipiku, 23.09.2004. god.
Predsjednik:
Vladimir Solar
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Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.), Gradsko vijeće Lipik na 25. sjednici održanoj dana
23.09.2004. godine donijelo je
ODLUKU
o uklanjanju i uništavanju ambrozije
na području Grada Lipika

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju uklanjanja uzročnika i izvora štetnih utjecaja
na zdravlje ljudi i smanjenje površina na kojima raste
ambrozija, ovom se Odlukom propisuje uklanjanje i
uništavanje ambrozije na području Grada Lipika, obaveza
pravnih i fizičkih osoba, vlasnika, posjednika, korisnika ili
ovlaštenika za uklanjanje i uništavanje ambrozije na
površinama na kojima je uočena, te mjere za provođenje
ove Odluke.
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putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju
slijedećim mjerama:
- agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom
tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture,
višekratnim prašenjem strništa i neobrađene
(nezasijane) poljoprivredne površine:
- mehaničkim:
međurednom
kultivacijom,
okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem
izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom,
priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;
- kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji
imaju dozvolu za promet u Republici Hrvatskoj za
suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za
primjenu koja je priložena uz sredstvo
Članak 4.
Obveznici uklanjanja i uništavanja ambrozije,
iz članka 3. stavak 1. ove Odluke, dužni su
kontinuirano provoditi mjere najkasnije do roka od
petnaest (15) dana prije cvatnje ambrozije.

Članak 2.

Članak 5.

Ambrozija se uklanja i uništava u dvorištima,
vrtovima, na poljoprivrednom obrađenom i neobrađenom
zemljištu, na neizgrađenom građevinskom zemljištu, u
šumama, na javnim zelenim površinama, nasipima i
obalama uz vodotokove, kanale i jezera, na površinama
odnosno pripadajućem zemljištu uz javne prometnice i
željezničke pruge, te na drugim površinama na kojima se
pojavi.

Stručna služba Jedinstvenog upravnog
odjela, Odsjeka za komunalne djelatnosti vršiti će
prikupljanje dostupnih relevantnih podataka o
ambroziji i javnom objavom pozvati obveznike iz
članka 3. ove Odluke na provođenje mjera, sukladno
roku iz prethodnog članka.
Građani, vijeća mjesnih odbora i pravne
osobe dužni su tijelu iz prethodnog stavka dostaviti
podatke o lokacijama gdje je uočena ambrozija.

II. PROVEDBENE MJERE
Članak 3.
Obveznici provođenja mjera na uklanjanju i
uništavanju ambrozije su:
- vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog
(obrađenog i neobrađenog), građevinskog i drugog
zemljišta;
- ovlaštenici upravljanja i održavanja javnih prometnica i
željezničkih pruga;
- ovlaštenici upravljanja parkova i drugih javnih zelenih
površina;
- ovlaštenici upravljanja otvorenim vodotokovima,
kanalima i jezerima;
- vlasnici, posjednici šuma i lovišta i ovlaštenici
upravljanja šumama.
Obveznici iz prethodnog stavka dužni su tijekom
vegetacijske sezone tekuće godine u više navrata sa svojih
površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih

III. NADZOR NAD PROVEDBOM
Članak 6.

-

-

Nadzor nad uklanjanjem i uništavanjem
ambrozije provodi Komunalno redarstvo.
U provođenju ove Odluke komunalni redar
može poduzeti sljedeće mjere:
usmeno ili pismeno opomenuti vlasnika,
posjednika, korisnika ili ovlaštenika površina iz
članka 2. ove Odluke na obvezu uklanjanja i
uništavanja ambrozije;
rješenjem naložiti provođenje mjera uklanjanja i
uništavanja ambrozije;
izreći i naplatiti globu;
pokrenuti prekršajni postupak.
Članak 7.

Ako fizička ili pravna osoba ne postupi prema
usmenoj ili pismenoj opomeni, odnosno rješenju,
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komunalni redar će izreći i naplatiti globu ili pokrenuti
prekršajni postupak.
Ukoliko obveznici uklanjanja i uništavanja ambrozije
ne izvrše svoju obvezu, tj. ne uklone i ne unište ambroziju u
roku iz članka 4. ove Odluke, odrediti će se uklanjanje iste
putem treće osobe na trošak obveznika.
Troškove iz prethodnog stavka podmiriti će Grad
Lipik, a za iste će se sukladno Zakonu poduzeti radnje za
naplatu od pravne ili fizičke osobe kojoj je rješenjem
određeno provođenje tih mjera i postupaka.

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE
Članak 8.
Globa u iznosu od 200,00 kn izreći će se fizičkoj
osobi ako ne postupi prema odredbi članka 4. ove Odluke.
Globa u iznosu od 1.000,00 kn izreći će se
pravnoj osobi ako ne postupi prema odredbi članka 4. ove
Odluke.
Odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se
globa u iznosu od 200,00 kn.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Odredbe ove Odluke neće se primjenjivati na
područjima koja nisu razminirana.
Članak 10.
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Članak 1.
U Skupštinu «Pakračkog lista» d.o.o.
Pakrac, ispred Grada Lipika, imenuje se gosp. Vinko
Dolić iz Dobrovca.
Članak 2.
Mandat imenovanom traje 4 godine s tim da
ponovno može biti imenovan na istu funkciju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 021-05/04-01/1
URBROJ: 2162-02/03-02-04/4
U Lipiku, 23.09.2004. god.
Predsjednik:
Vladimir Solar
Na temelju članka 37. stavaka 3. i 5.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne
novine" br. 10/97) i članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03
i 5/03.), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici
održanoj 23.09.2004.godine donijelo je

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

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića
"Kockica" Lipik

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Članak 1.

KLASA: 320-01/04-01/0009
URBROJ: 2162/02-01/1-04-4
Lipik, 23.09.2004.

Jasenka Strehovac iz Lipika, odgajatelj,
imenuje se ravnateljem Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik.
Članak 2.

Predsjednik:

Mandat imenovanoj traje 4 godine, s tim da
može biti ponovno imenovana na istu funkciju.

Vladimir Solar

Članak 3.

Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj
23.09.2004.godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine
"Pakračkog lista" d.o.o. Pakrac

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA:602-02/04-01/4
UR.BROJ:2162/02-03/2-04-3
U Lipiku; 23.09.2004.god.
Predsjednik:
Vladimir Solar
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Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.) i članka 37. Poslovnika gradskog vijeća Lipik
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/01. i 1/04.) Gradsko
vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj
23.09.2004.godine donosi slijedeći
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Dječjeg vrtića "Kockica" Lipik, KLASA:601-02/0401/4, URBROJ:2162-02/01-04/1 od 20.07.2004.
godine.
Članak 2.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća
"Komunalca" d.o.o. Pakrac

Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i
programa rada vrtića u pedagoškoj 2003/2004.
godini kao i Odluka Upravnog vijeća od 28.07.2004.
god., sastavni su dio ovog Zaključka, ali se ne
objavljuju.

Članak 1.

Članak 3.

Prihvaća se financijsko izvješće za 2003.godinu,
dostavljeno od "Komunalca" d.o.o. Pakrac, KLASA:40006/04-01/1, URBROJ:379-04-9 od 26.05.2004. godine.

Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
glasniku Grada Lipika".

Članak 2.
Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za
2003.god., Izvješće o financijskom poslovanju za
2003.god., Zapisnik sa sjednice Skupštine Komunalca
d.o.o. Pakrac kao i Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu
2003. god., sastavni su dio ovog Zaključka, ali se ne
objavljuju.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 601-02/04-01/4
URBROJ: 2162/02-01/1-04-2
U Lipiku, 23.09.2004.godine
Predsjednik:
Vladimir Solar

Članak 3.
Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku
Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 400-06/04-01/1
URBROJ: 2162/02-01/1-04-2
U Lipiku, 23.09.2004. godine
Predsjednik:
Vladimir Solar
Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.) i članka 37. Poslovnika gradskog vijeća Lipik
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/01. i 1/04.) Gradsko
vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj
23.09.2004.godine donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg
plana i programa rada Dječjeg vrtića
"Kockica" Lipik.
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i
programa rada vrtića u pedagoškoj 2003/2004. godini,

Na temelju članka 47. Zakona o proračunu
("Narodne novine" br. 96/03) i članka 12. Statuta
Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
4/01, 1/02, 4/03 i 5/03.), te članka 37. Poslovnika
gradskog vijeća Lipik ("Službeni glasnik Grada Lipika"
br. 5/01. i 1/04.) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25.
sjednici održanoj 23.09.2004.godine donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Grada Lipika
za razdoblje I.-VI.2004.godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj o prihodima i
rashodima, primicima i izdacima Grada Lipika za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2004. godine,
KLASA: 400-04/04-01/1, URBROJ: 2162-02/0601-04/7 od 12.07.2004. godine.
Članak 2.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima
i izdacima Grada Lipika za razdoblje od 1.siječnja do
30. lipnja 2004. godine kao i Izvještaj o utrošku
sredstava tekuće proračunske pričuve sastavni su
dio ovog Zaključka, ali se ne objavljuju.
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Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku
Grada Lipika".

("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/01. i 1/04.)
Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj
23.09.2004.godine donosi slijedeći

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

ZAKLJUČAK

KLASA: 400-04/04-01/4
URBROJ: 2162/02-01/1-04-2
U Lipiku, 28.09.2004. godine

Članak 1.

Predsjednik:

Daje se suglasnost na Pravilnik o postupanju
sa komunalnim otpadom "Komunalca" d.o.o. Pakrac,
KLASA: 363-02/04-01/14, Broj: 196/04 od
16.08.2004.godine.

Vladimir Solar

Članak 2.

Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.) i članka 37. Poslovnika gradskog vijeća Lipik
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 5/01. i 1/04.) Gradsko
vijeće Lipik na svojoj 25. sjednici održanoj
23.09.2004.godine donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu "Pakračkog lista" d.o.o.
za 2003. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu "Pakračkog lista"
d.o.o. Pakrac za 2003. godinu, KLASA: 400-06/04-01/1
od
06. 07.2004. godine.

Pravilnik o postupanju sa komunalnim
otpadom sastavni je dio ovog Zaključka, ali se ne
objavljuje.
Članak 3.
Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom
glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 363-02/04-01/14
URBROJ: 2162/02-01/1-04-2
U Lipiku, 28.09.2004. godine
Predsjednik:
Vladimir Solar

Članak 2.
Izvješće o radu za 2003. godinu kao i Financijsko
izvješće, te Izvješće glavnog i odgovornog urednika,
sastavni su dio ovog Zaključka, ali se ne objavljuju.
Članak 3.
Ovaj zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku
Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 400-04/04-01/4
URBROJ: 2162/02-01/1-04-2
U Lipiku, 28.09.2004.godine
Predsjednik:
Vladimir Solar
Na temelju članka 12. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i
5/03.) i članka 37. Poslovnika gradskog vijeća Lipik

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01), članka 12. Statuta
grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01,
1/02, 4/03 i 5/03.) te članka 27. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Lipik ("Službeni glasnik Grada Lipika"
br. 5/01. i 1/04.) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25.
sjednici održanoj 23.09.2004.donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut
i poslovnik
Članak 1.
Jasna Meurer iz Lipika razrješuje se
dužnosti člana Odbora za statut i poslovnik Gradskog
vijeća Lipik.
Članak 2.
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Marijan Gluščić iz Poljana imenuje se za člana
Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Lipik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Lipika.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 021-05/04-01/0002
URBROJ: 2162/02-01/1-04-7
Lipik, 23.09.2004. god.
Predsjednik:
Vladimir Solar
Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01), članka 12. Statuta grada Lipika ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03 i 5/03.) te članka 27.
Poslovnika o radu Gradskog vijeća Lipik ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 5/01. i 1/04.) Gradsko vijeće Lipik na
svojoj 25. sjednici održanoj 23.09.2004.donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Odbora
za izbor i imenovanja
Članak 1.
Jasna Meurer iz Lipika razrješuje se dužnosti člana
Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Lipik.
Članak 2.
Marijan Gluščić iz Poljane imenuje se za člana
Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Lipik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Lipika.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 021-05/04-01/0002
URBROJ: 2162/02-01/1-04-5
Lipik, 23.09.2004. god.
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Na temelju članka 35. i 38. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01), članka 12. Statuta
grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01,
1/02, 4/03 i 5/03.) te članka 27. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Lipik ("Službeni glasnik Grada Lipika"
br. 5/01. i 1/04.) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 25.
sjednici održanoj 23.09.2004.donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
Članak 1.
Jasna Meurer iz Lipika razrješuje se
dužnosti člana Mandatne komisije Gradskog vijeća
Lipik.
Članak 2.
Marijan Glušćić iz Poljane imenuje se za
člana Mandatne komisije Gradskog vijeće Lipik.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
KLASA: 021-05/04-01/0002
URBROJ: 2162/02-01/1-04-5
Lipik, 23.09.2004. god.
Predsjednik:
Vladimir Solar
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br.
91/96), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01), te članka 31. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03
i 5/03.) Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 76.
sjednici održanoj 22.09.2004. godine donijelo je
ODLUKU
o kupnji nekretnina

Predsjednik:

Članak 1.

Vladimir Solar

Prihvaća se ponuda Martinović Ivice i
Martinović Drahuške iz Pakraca za otkup nekretnine

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XI;

koja se nalazi u Lipiku kč. br. 425/2 (novi broj 553/2),
oranica sa 35 čhv, ( 94 m2) upisana u zk.ul. 1302 KO
Lipik.
Kupnja će se izvršiti na temelju ponude
prodavatelja, a vrijednost nekretnine je utvrđena na
temelju Kriterija porezne uprave za procjenu prometne
vrijednosti nekretnina za Općine Lipik i Pakrac i ista iznosi
5.000,00 kn.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika da u
smislu ove Odluke sklopi Ugovor o kupoprodaji za navedenu
nekretninu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
KLASA: 944-01/04-01/2
URBROJ: 2162/02-02/1-04-4
U Lipiku, 22.09.2004. godine
Gradonačelnik:
Stjepan Horvat
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Na temelju članka 25. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 4/01, 1/02, 4/03
i 5/03.) i članka 16. Odluke o javnim priznanjima
Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" br.
2/98) gradonačelnik Grada Lipika donio je dana
08.09.2004.g.
ODLUKU
o dodjeli zahvalnice Grada Lipika
Članak 1.
Zahvalnica grada Lipika dodjeljuje se:
1. Ženskom rukometnom klubu "Lipik" iz Lipika
- za kontinuirani rad te postignute rezultate u
oblasti sporta, te okupljanju i organiziranju
ženske mladeži na području grada Lipika
2. Športskom klubu uzgajivača golubova listonoša
«Lipik» Lipik
- za osvojeno 3.mjesto u državi u klupskom
takmičenju goluba pismonoša
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Službenom glasniku Grada Lipika".
GRADONAČELNIK
KLASA:060-01/04-01/1
URBROJ: 2162/02-02/1-04-4
U Lipiku, 08.09.2004. godine
Gradonačelnik:
Stjepan Horvat

