
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA 

G R A D   L I P I K 

GRADSKO VIJEĆE 

      

 

 

 

   

 

 

KLASA: 021-05/20-01/9 

URBROJ: 2162/02-01-20-1 

U Lipiku, 2.12.2020. godine 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 

1/18, 1/20) i članka 70. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 

br. 4/09 i 2/13) 

                                                                      s  a  z  i  v  a  m 

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Lipika koja će se održati 

10.12.2020. godine ČETVRTAK s početkom u 16,00 sati 

u DRUŠTVENOM DOMU u POLJANI  

(zbog mjera Covid19) 

na kojoj će se raspravljati o slijedećim točkama dnevnog reda 

D N E V N I   R E D 
1.Dječji vrtić Kockica Lipik – Financijski plan za 2021-2023 godine i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  

2.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

3.Analiza stanja sustava Civilne zaštite  

4.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021-2023 i 

prijedlog zaključka o davanju suglasnosti  

5.Gradska knjižnica i čitaonica Lipik – Godišnji plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice Lipik  

6.2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Lipika u 2020. godini  

7.Izmjena i dopuna programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom , privremenim 

korištenjem, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika 

8.II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu  

9.II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu  

10.Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu  

11.Prijedlog odluke o zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. 

Rijeka 

12.Odluka o zaduženju kod poslovne banke za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata poslovne 

infrastrukture  

13.Odluka o zaduženju kod poslovne banke za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata kulturne 

baštine 

14.Program javnih potreba grada Lipika u 2021. godini  

15.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika  

16.Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2020. godinu 

17.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  

18.Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  

19.Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom , privremenim korištenjem, 

davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2021. godinu 

20.Proračun Grada Lipika za 2021. godinu s projekcijama za 2022. I 2023. godinu 

21.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2021. godinu  

22.Izmjene i dopune programa razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za razdoblje 2016.-2020. godine 

23.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu  

24.Odluka o produljenju važenja strategije razvoja grada Lipika za razdoblje do 2020. godine 

25.Odluka o izradi Strategije Grada Lipika za razdoblje do 2030. Godine 

26. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za 2021.g. 

 

OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA  

                PREDSJEDNIK    

                                                                                                                              Mladen Dolić, ing.el. v.r. 


