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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i 
članka 32 Statuta Grada Lipik (Službeni glasnik Grada Lipika – pročišćeni tekst 4/18, 1/20 i 4/20) Gradsko 
vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021. donosi 
 

STATUT GRADA LIPIKA 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Lipika, njegova obilježja, javna priznanja, 
ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Lipika, način obavljanja poslova, oblici savjetovanja građana, 
provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih 
službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti 
za ostvarivanje prava i obveza Grada Lipika. 
 

Članak 2. 
Grad Lipik je jedinica lokalne samouprave.  
Naziv, područje i sjedište Grada Lipika određeni su zakonom.  
Grad Lipik obuhvaća područja naselja: Antunovac, Bjelanovac, Brekinska, Brezine, Bujavica, Bukovčani, 
Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Gaj, Gornji Čaglić, Jagma, Japaga, Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Lipik, 
Livađani, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Skenderovci, Strižičevac, Subocka i Šeovica. 
Granice Grada Lipika mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom. 

 
Članak 3. 

Grad Lipik je pravna osoba. 
Sjedište Grada Lipika je u Lipiku, Ulica Marije Terezije 27. 
 
II. OBILJEŽJA GRADA LIPIKA 

 
Članak 4. 

Grad Lipik ima grb i zastavu.   
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Lipik i izražava pripadnost Gradu Lipiku.  
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Lipika.  
Podrobniji opis grba i zastave Grada Lipika kao i mjerila za korištenje grba i zastave uređuju se posebnom 
odlukom Gradskog vijeća Grada Lipika u daljnjem tekstu Gradsko vijeće.  
Na temelju mjerila utvrđenih odlukom iz stavka 4. ovog članka, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i 
zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Lipika. 
 

Članak 5. 
Grb Grada Lipika je trokutasti-srcoliki štit u zelenom polju u glavi srebrni Cursalon, dolje srebrna konjska glava 
u desno. 

Članak 6. 
Zastava Grada Lipika je jednobojna, bijele boje, dimenzija omjera i dužine 2:1.  
U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada.  
Visina grba je 2/3 širine zastave.  
Vanjski rub grba prema bijelom polju ukrašen zlatno-žutim rubom. 
 

Članak 7. 
Dan Grada Lipika je 4. listopad, koji se svečano slavi kao gradski blagdan. 
 
III. JAVNA PRIZNANJA 

 
Članak 8. 

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od  značenja za razvitak i ugled 
Grada Lipika, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i 
unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje 
aktivnosti koje su tome usmjerene. 
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Članak 9. 

Javna priznanja Grada Lipika su: 

1. Počasni građanin Grada Lipika 
2. Nagrada Grada Lipika za životno djelo 
3. Nagrada Grada Lipika 
4. Zahvalnica Grada Lipika 

 
Članak 10. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode 
postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 
 
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

 
Članak 11. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Lipik 
uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  i područne (regionalne) samouprave u zemlji i 
inozemstvu u okviru njihovog samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 

 
Članak 12. 

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, 
memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada 
ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  

 
Članak 13. 

Sporazum o suradnji Grada Lipika i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Grada 
Lipika. 
 
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

 
Članak 14. 

Grad Lipik je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike 
Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Lipika. 
 

Članak 15. 
Grad Lipik u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju 
prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose 
na:  
- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području, te 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Grad Lipik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu 
sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 16. 
Grad Lipik može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom 
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog 
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upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih 
poslova u skladu s posebnim zakonom. 
Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1, ovog članka donosi Gradsko 
vijeće, temeljem koje gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se 
propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga 
pitanja od značaja za to tijelo. 
 

Članak 17. 
Gradsko vijeće Grada Lipika može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga grada 
prenijeti na Požeško - slavonsku županiju u skladu s njezinim Statutom. 
 
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  
 
1. Referendum 

 
Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora 
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 19. 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, 
kao i o drugim pitanjima iz djelokruga gradskog vijeća, određenim zakonom. 
Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o pitanjima iz 
djelokruga Gradskog vijeća. 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 
jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Lipika i 
20% ukupnog broja birača  Grada Lipika. 
 

Članka 20. 
Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu o raspisivanju referenduma kad prijedlog podnese 
1/3 članova Gradskog vijeća, gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 
30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. 
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u 
roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako 
središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog 
za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o 
ispravnosti prijedloga raspisati referendum. 
 

Članak 21. 
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje 
referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači 
odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, 
odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma. 
Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u Službenom glasniku Grada Lipika i mrežnim stranicama Grada. 

 
Članak 22. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području Grada Lipika i upisani su u 
popis birača. 

 
Članak 23. 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. stavka 1. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće. 
 

Članak 24. 
Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti, kojeg 
provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  
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2. Zbor građana 
 

Članak 25. 
Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga Grada Lipika. 
Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu. 

 
Članak 26. 

Gradsko vijeće ili Gradonačelnik može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog 
pitanja iz djelokruga Grada Lipika radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značaja za Grad 
Lipik.  
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća. 
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 dana od dana zaprimanja 
prijedloga. 
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća ili Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke 
Gradskog vijeća za područje Grada Lipika, dijela područja Grada Lipika, područje pojedinog naselja, mjesnog 
odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu. 
 

Članak 27. 
Zbor građana može sazvati i Gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga Grada Lipika. 
 

Članak 28. 
Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, 
područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i 
gradonačelnika. 

 
Članak 29. 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis 
birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese 
odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. 

 
Članak 30. 

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća. 
 
3. Prijedlozi građana 

 
Članak 31. 

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz 
djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Lipika. 
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 
10% od ukupnog broja birača u Gradu Lipiku. 
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 
Članak 32. 

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom 
Gradskog vijeća 
 
4. Predstavke i pritužbe građana 

 
Članak 33. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Lipika kao i na rad 
njegovog upravnog tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tom tijelu kad im se obraćaju radi ostvarivanja 
svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Lipika odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je 
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 
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Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se putem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za 
predstavke i pritužbe te neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada. Predstavke i 
pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem. 
 
VII. TIJELA GRADA LIPIKA 

 
Članak 34. 

Tijela Grada Lipika su Gradsko vijeće i gradonačelnik. 
  
1. GRADSKO VIJEĆE 

 
Članak 35. 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru prava i 
dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su 
Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika. 
Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja 
Gradsko vijeće. 

 
Članak 36. 

Gradsko vijeće donosi: 
- Statut Grada, 
- Poslovnik o radu, 
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, 
- proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
- odluku o privremenom financiranju, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini 

pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te drugom 
raspolaganju imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom, 

- odluku o promjeni granice Grada Lipika, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, 
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,  
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije 

propisano, 
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s 

općim aktom i zakonom, 
- raspisuje lokalni referendum i zbor građana, 
- propisuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno 

poticane stanogradnje, 
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog 

vijeća, 
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom 

vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad, 
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

 
U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti 
pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Lipik. O 
preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 

 
Članak 37. 
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Gradsko vijeće sukladno zakonu osniva Savjet mladih Grada Lipika kao savjetodavno tijelo koje promiče i 
zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Lipiku. 

 
Članak 38. 

Gradsko vijeće donosi Statut Dječjeg gradskog vijeća kojim se uređuje sastav Dječjeg gradskog vijeća, način 
izbora vijećnika i dječjeg gradonačelnika, mandat vijećnika i gradonačelnika, prava i obveze vijećnika, djelokrug 
rada i način rada.  
Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u 
procesu donošenja odluka. 

 
Članak 39. 

Gradsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika. 
Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda 
predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Ako predstavnička manjina ne predloži drugog predsjednika, 
drugog predsjednika može predložiti predstavnička većina. 
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.  

 
Članak 40.  

Predsjednik Gradskog vijeća: 
- zastupa Gradsko vijeće 
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Gradskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  
- održava red na sjednici Gradskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće, 
- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu državne 
uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 
općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akata. 

 
Članak 41. 

Gradsko vijeće ima 13 članova. 
 

Članak 42. 
Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću razmjerno njenom udjelu u 
stanovništvu Grada Lipika. 

 
Članak 43. 

Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do stupanja na snagu 
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela. 
Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. 
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća. 
Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i 
njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.  
Član Gradskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv. 
 

Članak 44. 
Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:  
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice 

Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, 
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom  potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti 

sudske odluke, 
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- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest 
mjeseci, danom pravomoćnosti presude, 

- ako mu prestane prebivalište s područja Grada Lipika, danom prestanka prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko 

državljanstvo, danom prestanka, 
- smrću. 

Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske 
unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva. 
 

Članak 45. 
Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama 
posebnog zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme ga zamjenjuje 
zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 
Član Gradskog vijeća dužan je u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti 
predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka. 
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja 
nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. 
Član Gradskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 
Ako član Gradskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog 
članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga. 
Član Gradskog vijeća može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, 
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave 
pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. 
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem 
dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća. 

 
Članak 46. 

Član Gradskog vijeća ima prava i dužnosti: 
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća 
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća 
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, 
- postavljati pitanja Gradonačelniku i privremenom zamjeniku kad obnaša dužnost, 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je 

član i glasovati, 
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od upravnog odjela Grada te u svezi s 

tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge, 
- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost. 

Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava 
ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća. 
Ostala prava i dužnosti člana Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.  

 
Članak 47. 

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Gradskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom 
vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad 
Gradskog vijeća. 
Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika 
i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti. 
 
1.1. RADNA TIJELA 

Članak 48. 
Radna tijela Gradskog vijeća su: 
- Odbor za izbor i imenovanja, 
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, 
- Mandatni odbor. 
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Članak 49. 
Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća, 
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća, 
- propise  o naknadama članova Gradskog vijeća. 

 
Članak 50. 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća, 
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 
prijedloge Gradskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 
 

Članak 51. 
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun: 
- raspravlja o prijedlogu gradskog proračuna i godišnjeg obračuna, te daje Gradskom vijeću svoje mišljenje, 
- analizira stanje prihoda i rashoda Grada 
- razmatra gospodarska stanja i Gradskom vijeću daje shodno tome primjerene prijedloge. 

Članak 52. 
Mandatni odbor: 
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i 

imenima izabranih članova Gradskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog 
povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Gradskog vijeća, te o zamjenicima 
člana Gradskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost, 

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća po sili zakona, o mirovanju 
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku 
člana Gradskog vijeća koji umjesto njega počinje obavljati dužnost, 

- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća.  
Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela 
radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i 
drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća. 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.  
 
 
2. GRADONAČELNIK 

Članak 53. 
Gradonačelnik zastupa Grad Lipik i nositelj je izvršne vlasti Grada Lipika. 
Mandat gradonačelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do 
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika. 
 

Članak 54. 
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 
- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada 
- podnosi izvješće o polugodišnjem i godišnjem ostvarenju / izvršenju proračuna  
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, 

ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i  drugom raspolaganju imovinom Grada Lipika 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i 
otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Grada, 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada, 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada, 
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- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 
- imenuje i razrješava predstavnike Grada Lipika u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad 

Lipik, trgovačkih društava u kojima Grad Lipik ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad 
Lipik osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada, 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i 

argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti 

na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova, 
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 
- podnosi izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 
- propisuje red prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticanoj stanogradnji, 
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima, 
- organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera 

za unapređenje zaštite od požara, 
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga 

Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu, 
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, 
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

Odluka o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 13.  objavljuje se u Službenom glasniku Grada Lipika 
koji slijedi nakon donošenja odluke. 
 

Članak 55. 
Gradonačelnik može osnovati radna tijela gradonačelnika u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju 
izvršnih poslova iz djelokruga Grada Lipika. 
Radna tijela gradonačelnika stručno obrađuju pojedina pitanja, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim 
pitanjima, prate stanje u pojedinim područjima ili pripremaju određeni materijal. 
Gradonačelnik će posebnim aktom urediti mjerila za određivanje naknade, odnosno naknadu članovima radnih 
tijela. 

 
Članak 56.  

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 
razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim 
pitanjima iz njegovog djelokruga. 
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka 
zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od 
dana primitka zahtjeva. 
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka 
od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.  
 

Članak 57. 
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći 
akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi 
propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  nadležno 
tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti odluku o obustavi općeg akata. 
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Članak 58. 
Gradonačelnik ima privremenog zamjenika.   
 

Članak 59. 
Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen 
obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, gradonačelnika će zamijenit 
privremeni zamjenik kojeg će gradonačelnik imenovati na početku mandata iz reda članova predstavničkog 
tijela. 
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela gradonačelnik može 
promijeniti tijekom mandata. 
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano 
funkcioniranje Grada Lipika. 
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika. 
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja 
dužnosti Gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje 
dužnosti, odnosno stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

 
Članak 60. 

Gradonačelniku mandat prestaje po sili zakona: 
- - danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom 

postupku, 
- - danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- - danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem 

od jednog mjeseca,  
- - danom prestanka prebivališta na područja Grada Lipika, 
- - danom prestanka hrvatskog državljanstva, 
- - smrću. 

Ako prije isteka mandata prestane mandat gradonačelniku raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika. 
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela grada dužan je obavijestiti 
predsjednika predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti. 
O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka predsjednik predstavničkog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 
Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika. 

 
Članak 61. 

Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika.  

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba 
referenduma. 
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje 2/3 
članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 
Prijedlog za raspisivanje referenduma  iz stavka 1. ovog članka može predložiti i 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Grada Lipika. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača. 
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Gradonačelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od 
održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori 
za Gradonačelnika. 
 

Članak 62. 
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o 
podnesenom prijedlogu i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluku o 
raspisivanju referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom  svih članova Gradskog vijeća. 
(2) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Lipika predsjednik Gradskog 
vijeća dužan je zaprimljeni prijedlog dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača. Ako je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće će 
raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 

Članak 63. 
Kada prestane mandat gradonačelniku raspisati će se prijevremeni izbori za gradonačelnika.  
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Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 
 

Članak 64. 
Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Lipiku sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima 
putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.  

 
Članak 65. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Lipika imaju pravo: 
- predlagati tijelima Grada Lipika mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Lipiku, 

uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Lipika; 
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja 

nacionalne manjine; 
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1.  uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada Lipika. 

 
Članak 66. 

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika 
nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Lipika, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima 
se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 

  
Članak 67. 

Na području Grada Lipika, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave 
nacionalne manjine.  
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Lipika isticati na poslovnim 
zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu. 

 
Članak 68. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja 
svoje nacionalne manjine i to: 
- u sastavu svojih pečata i žigova 
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim 

prostorijama 
- u zaglavljima službenih akata koje donose. 

 
Članak 69. 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne 
manjine. 
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske. 

 
Članak 70. 

Grad Lipik, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici 
nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta. 
Grad Lipik osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.  
 
VIII. UPRAVNA TIJELA 

 
Članak 71. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Lipika, utvrđenih zakonom i ovim Statutom ustrojen 
je Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu upravno tijelo). 
Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik. 
 

Članak 72. 
Upravno tijelo u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 
neposredno izvršava opće akte tijela Grada.  
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Članak 73. 
Upravno tijelo je samostalno u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 
nadležnosti odgovorno je gradonačelniku. 
 

Članak 74. 
Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Lipika, Državnom proračunu i iz drugih 
prihoda u skladu sa zakonom. 
 
IX. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 75. 

Grad Lipik u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju 
svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom 
utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. 
 

Članak 76. 
Grad Lipik osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 15. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih 
ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. 

Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Lipika u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava 
i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad Lipik. 

 
X. MJESNA SAMOUPRAVA 

 
Članak 77. 

Na području Grada Lipika osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.  
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja 
koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom 
odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 
Mjesni odbor je pravna osoba. 

 
Članak 78. 

Mjesni odbori na području Grada Lipika su: 
- MO Antunovac za naselje Antunovac 
- MO Brekinska za naselje Brekinska 
- MO Brezine za naselje Brezine 
- MO Bukovčani za naselje Bukovčani 
- MO Dobrovac za naselje Dobrovac 
- MO Donji Čaglić za naselja Donji Čaglić 
- MO Filipovac za naselje Filipovac 
- MO Gaj za naselje Gaj 
- MO Japaga za naselje Japaga 
- MO Klisa za naselje Klisa 
- MO Kovačevac za naselje Bjelanovac, Kovačevac, Subocka, i Livađani 
- MO Kukunjevac za naselje Kukunjevac 
- MO Lipik za naselje Lipik 
- MO Marino Selo za naselja Marino Selo i Ribnjake 
- MO Poljana za naselje Poljana 
- MO Šeovica za naselje Šeovica i Skenderovci 
- MO Strižičevac za naselje Strižičevac 
- MO Jagma za naselja Jagma i Korita 
- MO Bujavica za naselje Bujavica 
- MO Gornji Čaglić za naselje Gornji Čaglić 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na 
kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke. 
 

Članak 79.  
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje 
za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te gradonačelnik. 
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U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se 
dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku. 
 

Članak 80. 
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po 
postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  
Ako Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit 
će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 
Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 
60 dana od prijema prijedloga. 

 
Članak 81. 

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog 
odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora. 

 
Članak 82. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
 

Članak 83. 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog 
odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz odgovarajuću primjenu odredbe zakona kojim se 
uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. 
 

Članak 84. 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.  
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 
 

Članak 85. 
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju upisanih birača na području mjesnog odbora.  
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području 
mjesnog odbora.  

 
Članak 86. 

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća  na vrijeme od 
četiri godine. 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  

 
Članak 87. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, 
te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika. 

 
Članak 88. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja 
mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na 
području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području 

 
Članak 89. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

 
Članak 90. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i donacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom 
odlukom utvrdi Gradsko vijeće, a uplaćuju se u Proračun Grada Lipika. 
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Članak 91. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan 
općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada. 
 

Članak 92. 
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora, 20 % birača koji 
imaju prebivalište na području mjesnog odbora i gradonačelnik. 
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje 
građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja. 
 

Članak 93. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.  

 
Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora predložiti 
Gradskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila 
mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.  
 
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA LIPIKA 
 

Članak 94. 
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Lipiku, čine imovinu Grada Lipika. 

 
Članak 95. 

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog 
gospodara. 
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, 
na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Grada.  

 
Članak 96. 

Grad Lipik ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
Prihodi Grada Lipika su: 
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama 

Gradskog vijeća, 
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava, 
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima 

udjele ili dionice, 
- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Lipik u skladu sa zakonom, 
- udio u zajedničkom porezu prema posebnom zakonu, 
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,  
- drugi prihodi određeni zakonom. 

 
Članak 97. 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Lipika iskazuju se u 
proračunu Grada Lipika. 
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu. 
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima. 

 
Članak 98. 

Proračun Grada Lipika i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za 
koju je donesen. 
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. 

 
Članak 99. 

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.  
Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom 
vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
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Ako se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na 
prijedlog Gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća donosi 
odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva 
tri mjeseca proračunske godine.  
 

Članak100. 
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun Grada Lipika a gradonačelnik je 
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog 
privremenog zamjenika Gradonačelnika. 

 
Članak 101. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun 
se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje 
proračuna. 

 
Članak 102. 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće. 
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija. 

 
Članak 103. 

Grad Lipik će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje 
proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim stranicama Grada 
objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive. 
 
XII. AKTI GRADA 

 
Članak 104. 

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, 
proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.  
Gradsko vijeće donosi rješenja, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima. 

  
Članak 105. 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to 
ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. 
 

Članak 106. 
Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.  
 

Članak 107. 
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 104 ovog Statuta, na način i u postupku propisanom 
ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.  
 

Članak 108. 
Upravno tijelo Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Požeško - 
slavonske županije. 
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih 
propisa. 
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog 
vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti. 
 

Članak 109. 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i 
gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno 
posebnom zakonu. 
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Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim 
interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, 
već se može pokrenuti upravni spor. 
 

 
 

Članak 110. 
Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Gradsko vijeće u samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna 
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.  
 

Članak 111. 
Detaljnije odredbe o aktima Grada Lipika i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 
Članak 112. 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Grada Lipika.  
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, 
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave. 
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 
 
XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 113. 

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan. 
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s 
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća. 
 

Članak 114. 
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se: 
- javnim održavanjem sjednica, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Lipika i na mrežnim stranicama 

Grada Lipika. 
Javnost rada gradonačelnika osigurava se: 
- održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije, 
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Lipika i na mrežnim stranicama 

Grada Lipika. 
Javnost rada upravnog tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog 
priopćavanja. 
 
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 
Članak 115. 

Način djelovanja gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.  
 

Članak 116. 
Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te 
uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti. 
 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 117. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća. 

 
Članak 118. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika, osim članaka 58., 
61., 62. i 63. koji stupaju na snagu dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i Gradonačelnika. 
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Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do 
isteka tekućeg mandata. 
Osobe zatečene na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obnašanjem 
dužnosti do isteka tekućeg mandata. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 4/18 – 
pročišćeni tekst, 1/20 i 4/20), osim članaka 20, 20A, 52, 53, 56 i 105 koje prestaju važiti dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne 
samouprave i gradonačelnika. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 

KLASA: 021-01/21-01/3 
URBROJ: 2162/02-03-02/1-21/1 
U Lipiku, 18. veljače 2021. 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Temeljem članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/2009, 7/2011, 2/2013, 2/2014, 
1/2018, 1/2020, 3/2020) i članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) (u daljnjem tekstu: Zakon) Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 23. 
sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijelo je  
 

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 
NA PODRUČJU GRADA LIPIKA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE 

 
I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim Programom mjera za poticanje malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika za razdoblje od 
2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, mjere i aktivnosti u svrhu razvoja malog 
i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, 
sredstva za realizaciju mjera, te provedba mjera i uvjeti dodjele potpora male vrijednosti. 
 

Članak 2. 
Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, rast zaposlenosti, ostvarivanje 
praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja o poduzetništvu, poboljšanje uvjeta za korištenje raspoloživih 
financijskih resursa, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture i prirodnih resursa za realizaciju 
poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva 
temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama. 
Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za pokretanje poduzetničkih pothvata, 
djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 
sposobnosti na području grada Lipika. 
 

Članak 3. 
Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u smislu ovog Programa smatra se potporama male 
vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti 
sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske 
unije, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 
69/17). 
Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male 
vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti 
primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male 
vrijednosti. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=382
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=383
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=384
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=385
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17725
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Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po 
pojedinim korisnicima. 
 
II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA 

 
Članak 4. 

Korisnici mjera iz ovog Programa su subjekti u poduzetništvu i obrtu utvrđeni Zakonom sa sjedištem odnosno 
prebivalištem na području grada Lipika te obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Korisnici moraju u cijelosti 
biti u privatnom vlasništvu i imati minimalno jednog zaposlenika s područja grada Lipika na neodređeno 
vrijeme na puno radno vrijeme. 

Slijedom navedenog utvrđuju se slijedeći korisnici Programa: 
1. Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno 

manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni 

prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza 

na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu 

protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura; 

2. Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno 

manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni 

prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza 

na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu 

protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura; 

3. Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno 

manje od 250 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni 

prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza 

na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu 

protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura; 

 
Članak 5. 

Dodatno se utvrđuju se sljedeće kategorije korisnika Programa: 
1) Poduzetnik u turizmu – mikro, mali i srednji poduzetnik, obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 

udruga te druga fizička i pravna osoba koja se bavi slijedećim djelatnostima:  

• Ugostiteljska djelatnost u smislu  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 
121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) što podrazumijeva pripremanje i usluživanje jela, 
pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; 

• Usluge u turizmu koje pružaju pružatelji usluga u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u 
turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) 

2) Mladi poduzetnik – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba 

koje samostalno obavlja djelatnost u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu 

života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života 

registrirani vlasnici i/ili u kojem osoba u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života vodi Upravu; 

3) Poduzetnik početnik - poduzetnik koji po prvi put osniva obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko 

poljoprivredno gospodarstvo, nije vlasnik drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva, nije suvlasnik u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 30% te posluje kraće od dvije godine; 

4) Žena poduzetnik - trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba 

koje samostalno obavlja djelatnost u kojem jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u 

društvu ili je žena registrirana vlasnica i čiju upravu vodi žena; 

5) Startup - trgovačko društvo ili obrtnik sa sjedištem na području grada Lipika koji posluje najviše godinu 

dana te mu je glavna djelatnost iz područja J, odjeljka 62 i 63, podskupine 58.2. 

 
Članak 6. 

Korisnik ne smije imati dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 
plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu te prema Proračunu Grada. 
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III. POVEZANOST SA STRATEŠKIM I KLJUČNIM DOKUMENTIMA 
 

Članak 7. 
Program je izrađen u skladu s Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.- 2020. koja za opći 
cilj postavlja povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Hrvatskoj, a realizirati će se kroz aktivnosti 
poboljšanog pristupa financiranju, promocije poduzetništva i unapređenja poslovnog okruženja. 
Program je također usklađen sa Razvojnom strategijom Požeško slavonske županije 2017. – 2020. kojom su 
identificirane potrebe malog gospodarstva te je definiran strateški cilj 1. Povećati konkurentnost PSŽ kroz 
zeleni i pametni razvoj i njegovi prioriteti: 1.1 Razvoj zelenog i inovativnog gospodarstva i 1.2 Razvoj ruralnog 
područja. 
Program je u skladu i s Strategijom razvoja Grada Lipika do 2021. godine kojom je identificiran Strateški cilj 1 - 
grad konkurentnog i razvijenog gospodarstva s prioritetima P1- Podrška razvoju poduzetništva; P2- Privlačenje 
investicija; P3- Podrška razvoju poljoprivredno prerađivačke proizvodnje, Strateški cilj 2: Lipik – grad 
razvijenog kontinentalnog turizma s prioritetima P1 - Podrška razvoja zdravstvenog turizma; P2 - Razvoj 
turističke infrastrukture; P4 - Razvoj selektivnih oblika turizma i P5 - Marketing i menadžment turističkih 
destinacija. 
 
 
IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA 

 
Članak 8. 

Prihvatljivost troškova i aktivnosti utvrdit će se javnim pozivom. 
 

Članak 9. 
Za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a iznos PDV-a je prihvatljiv trošak. 
Za korisnike koji PDV koriste kao pretporez, iznos PDV-a nije prihvatljiv trošak. 
 
 
V. PODRUČJA PROGRAMA I POTICAJNE MJERE 

 
Članak 10. 

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticaja malog i srednjeg poduzetništva: 
1. Poboljšanje uvjeta poslovanja malog gospodarstva; 

2. Poboljšanje konkurentnosti i održivo poslovanje poduzetnika; 

3. Poticanje otvaranja i razvoja startup-ova; 

4. Razvoj poduzetništva u turizmu; 

5. Promidžba poduzetništva i obrta. 

 
Članak 11. 

Financijska sredstva za provedbu Programa planiraju se u Proračunu Grada Lipika  za svaku godinu posebno. 
Raspored sredstava po pojedinim područjima i mjerama utvrdit će se Odlukom gradonačelnika Grada Lipika. 

 
Članak 12. 

Za područje 1. POBOLJŠANJE UVJETA POSLOVANJA MALOG GOSPODARSTVA razrađene su planirane mjere 
kako slijedi: 
 

MJERA 1.1: Potpora za korisnike prilikom kupovine zemljišta u Poduzetničkim zonama 
na području Grada Lipika 

Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

 
Pogodnosti i obveze korisnika potpora prilikom kupovine zemljišta u Poduzetničkim zonama na području Grada 
Lipika uređeni su zasebnim aktima za Poduzetničku zonu Lipik 2, Poduzetničku zonu Lipik 3 i Poduzetničku 
zonu Lipik 4. 
 
 
 

 



SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXVII;  Lipik, 18. veljače 2021. g. broj 1 str. 20 

Članak 13. 
MJERA 1.2: Potpora za korisnike koji će graditi poslovne prostore za obavljanje 

proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu  
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 
Korisnici koji će graditi poslovni prostor za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu 
na području grada Lipika mogu ostvariti sljedeće potpore: 

1. Komunalna naknada –Korisnici se oslobađaju komunalne naknade kako slijedi:  

a. u prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100% komunalne naknade; 

b. u drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 50% komunalne naknade;  

c. u trećoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 25% komunalne naknade;  

2. Komunalni doprinos - Grad Lipik oslobađa korisnika plaćanja 100% komunalnog doprinosa; 

3. Korisniku će se sufinancirati ulaganje u infrastrukturu potrebnu za priključenje na javni sustav 

odvodnje, javni vodoopskrbni sustav, plinovod te sustav opskrbe električnom energijom do 25 kW; 

4. Korisniku će se sufinancirati izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju objekata poslovne i 

uslužne djelatnosti. 

Korisniku će se potpora pod 1. i 2. utvrditi rješenjem kao oslobođenje od plaćanja. 
Za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za uslužne djelatnosti iznosi 50% ukupne vrijednosti 
izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 50.000,00 kuna. 
Za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za proizvodne djelatnosti iznosi 75% ukupne vrijednosti 
izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 50.000,00 kuna. 
Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike za potpore navedene pod 3. i 4. udio 
sufinanciranja za uslužne djelatnosti iznosi 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a 
najviše do 50.000,00 kuna. 
Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike za potpore navedene pod 3. i 4. udio 
sufinanciranja za proizvodne djelatnosti iznosi 100% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a 
najviše do 50.000,00 kuna. 
Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima izvedenih 
radova i pruženih usluga. 
Ukoliko korisnik izvrši novo zapošljavanje na puno radno vrijeme jedne ili više osoba s prebivalištem na 
području Grada Lipika, isključujući vlasnika ili osnivača, u roku od 6 mjeseci od dobivanja uporabne dozvole za 
poslovni prostor odobrit će mu se u narednoj godini 100% potpore po drugoj mjeri (Mjeri 2.1 te Mjeri 4.1) za 
koju se poduzetnik prijavi, ali do maksimalnog iznosa potpore. 
Broj zaposlenih kod korisnika ne smije se smanjivati najmanje 2 (dvije) godine od dana zapošljavanja. 
Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i 
odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci 
nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike te druga odgovarajuća dokumentacija definirana 
ugovorom. 

 
Članak 14. 

MJERA 1.3: Potpora za korisnike koji obavljaju poduzetničke djelatnosti u zakupljenom 
poslovnom prostoru na području grada Lipika 

Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 
Korisniku koji obavlja proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika 
sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine: 
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a. u prvoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 750,00 kuna mjesečno; 

b. u drugoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno; 

c. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 250,00 kuna mjesečno. 

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji obavlja proizvodnu djelatnost u 
zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine: 

a. u prvoj godini 100% iznosa zakupnine, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno; 

b. u drugoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 750,00 kuna mjesečno;  

c. u trećoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno. 

Korisniku koji obavljaju ne-proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika 
sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine: 

a. u prvoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno; 

b. u drugoj godini 35% iznosa zakupnine, a najviše do 350,00 kuna mjesečno; 

c. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 250,00 kuna mjesečno. 

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici, mladom poduzetniku i startupu koji obavljaju ne-proizvodnu 
djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz 
tri godine: 

a. u prvoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 750,00 kuna mjesečno; 

b. u drugoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno;  

c. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 250,00 kuna mjesečno. 

Najveći prihvatljivi iznos zakupnine po m² utvrdit će se javnim pozivom. 
Isplata potpore će se vršiti po isteku svake godine sufinanciranja zakupnine, a nakon dostave dokaza o 
obračunatoj i plaćenoj zakupnini i novom zapošljavanju. 
Ukoliko korisnik za cijelo vrijeme trajanja potpore izvrši novo zapošljavanje na puno radno vrijeme osoba s 
prebivalištem na području Grada Lipika, isključujući vlasnika ili osnivača, odobrit će mu se povećanje postotka 
potpore kako slijedi: 
 

Godina 
dodjele 
potpore 

Broj 
novozaposlenih 

osoba 

Proizvodna djelatnost - postotak 
potpore 

Ne-proizvodna djelatnost - postotak 
potpore 

Poduzetnik 
Mladi, žena i 
poduzetnik 

početnik, startup 
Poduzetnik 

Mladi, žena i 
poduzetnik 

početnik, startup 

1. godina 1 osoba 85% 100% 60% 85% 
2. godina 1 osoba 60% 85% 45% 60% 
3. godina 1 osoba 35% 65% 35% 35% 

1. godina 2 osobe 95% 100% 70% 95% 
2. godina 2 osobe 70% 100% 55% 70% 
3. godina 2 osobe 45% 80% 45% 45% 

1. godina 3 osobe 100% 100% 80% 100% 
2. godina 3 osobe 85% 100% 65% 85% 
3. godina 3 osobe 55% 100% 55% 55% 

 
Prilikom povećanja postotka najviši iznos mjesečne potpore ostaje nepromijenjen. 
Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i 
odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci 
nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike i druga odgovarajuća dokumentacija. 
 

Članak 15. 
Za područje 2. POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I ODRŽIVO POSLOVANJE PODUZETNIKA razrađene su 
planirane mjere kako slijedi: 

MJERA 2.1: Potpore korisnicima za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 
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Korisniku koji nabavlja i ugrađuje strojeve i opremu za proizvodnju, obradu i doradu, specijalne alate i opremu 
što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu na području Grada Lipika sufinancirat će se dio troškova u visini 
do 50%, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi. 
Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji nabavlja i ugrađuje strojeve i opremu za 
proizvodnju, obradu i doradu, specijalne alate i opremu što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu na 
području Grada Lipika sufinancirat će se dio troškova u visini do 75%, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi. 
Isplata potpore vršit će se po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nabavljenoj, ugrađenoj i plaćenoj 
dugotrajnoj imovini. 

 
Članak 16. 

MJERA 2.2: Potpore korisnicima za novo zapošljavanje 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro i mali subjekti u poduzetništvu i obrtu 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 
Korisniku koji zapošljava novog zaposlenika s prebivalištem na području grada Lipika na puno radno vrijeme u 
vremenskom trajanju od minimalno godinu dana sufinancirat će se dio naknade za plaću u visini 10.000,00 
kuna. 
Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji zapošljava novog zaposlenika s 
prebivalištem na području grada Lipika na puno radno vrijeme u vremenskom trajanju od minimalno godinu 
dana sufinancirat će se dio naknade za plaću u visini 12.000,00 kuna. 
Potpora će se isplatiti nakon isteka obveznog roka novog zapošljavanja po dostavi vjerodostojne dokumentacije. 
 

Članak 17. 
MJERA 2.3: Potpore korisnicima za certificiranje proizvoda 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 
Korisniku koji za svoj proizvod stekne pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i/ili drugih 
znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla sufinancirat će se dio troškova u visini od 50%, a najviše do 
2.500,00 kuna po proizvodu, a najviše za 10 proizvoda. 
Korisnik potpore obvezan je na proizvodu istaknuti grb Grada Lipika. 
Potpora će se isplatiti po završenom postupku certificiranja proizvoda. 

 
Članak 18. 

Za područje 3. POTICANJE RAZVOJA STARTUP-OVA razrađena je planirana mjera kako slijedi: 
 

MJERA 3.1: Potpora za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Startup 

 
Sturtup-ovima za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima odobrit će se potpora za podmirenje troškova 
poslovanja u iznosu do 35.000,00 kuna po prijavi.  
Troškovi poslovanja podrazumijevaju troškove nabave novih strojeva/opreme i alata za obavljanje registrirane 
djelatnosti, troškove nabave računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software) i troškove 
neto plaće do visine propisane minimalne plaće koji nisu financirani javnim sredstvima iz drugih izvora. 
Startup mora biti zakupnik poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Lipik, Poduzetničkom inkubatoru 
Donji Čaglić ili Poduzetničkom inkubatoru umjetne inteligencije u Lipiku. 
Potpora će se isplatiti kako slijedi: 
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- 25% potpore po potpisu ugovora o poslovnoj suradnji; 

- 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za 

prethodno isplaćeni dio potpore; 

- 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za 

prethodno isplaćeni dio potpore; 

- 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za 

prethodno isplaćeni dio potpore; 

Korisnik potpore obvezan je u roku od godinu dana od potpisa ugovora o poslovnoj suradnji utrošiti sredstva 
te izvijestiti Grad Lipik o utrošku uz dostavu vjerodostojne dokumentacije o svim nastalim i plaćenim 
troškovima. 
Grad Lipik zadržava pravo kontrole poslovanja startup-a u svakom trenutku trajanja ugovora o poslovnoj 
suradnji. 

 
Članak 19. 

Za područje 4. RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U TURIZMU razrađene su planirane mjere kako slijedi: 
 

MJERA 4.1: Potpora korisnicima za razvoj turističkih proizvoda 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 

 
Korisnicima koji će obavljati djelatnosti u turizmu propisane čl. 5., st. 1. al. 1. ovog Programa na području grada 
Lipika za troškove kupnje, uređenja ili proširenja objekata, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja, 
troškove opremanja prostora, troškove proširenja poslovanja odobrit će se potpora u iznosu 50% ukupne 
vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi.  
Ženama poduzetnicama, poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima koji će obavljati djelatnosti u 
turizmu propisane čl. 5., st. 1. al. 1. ovog Programa na području grada Lipika za troškove kupnje, uređenja ili 
proširenja objekata, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja, troškove opremanja prostora, 
troškove proširenja poslovanja odobrit će se potpora u iznosu 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i 
pruženih usluga, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi. 
Korisnik kojem je odobrena potpora ove Mjere dužan je započeti obavljati djelatnost u turizmu na području 
grada Lipika najkasnije za 6 mjeseci od isplate potpore. Rok za početak obavljanja djelatnosti se može produžiti 
za najviše šest mjeseci odlukom gradonačelnika. 
Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima izvedenih 
radova i pruženih usluga. 
 

Članak 20. 
MJERA 4.2: Potpora korisnicima za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 

Pogodnosti i obveze korisnika potpora za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta, te postupak ostvarenja potpore 
propisan je Odlukom o potporama u turizmu na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/17). 

 
Članak 21. 

MJERA 4.3: Potpora za pokretanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
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Korisnicima koji će obavljati poslove tradicijskih odnosno umjetničkih obrta na području grada Lipika za 
troškove registracije, kupnje opreme, uređenja prostora za obavljanje djelatnosti, troškove informatizacije i 
modernizacije poslovanja odobrit će se potpora u iznosu do 25.000,00 kuna po prijavi.  
Ženama poduzetnicama, poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima koji će obavljati poslove 
tradicijskih odnosno umjetničkih obrta području grada Lipika za troškove registracije, kupnje opreme, uređenja 
prostora za obavljanje djelatnosti, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja odobrit će se potpora u 
iznosu do 30.000,00 kuna po prijavi. 
Korisnik kojem je odobrena potpora ove Mjere dužan je započeti obavljati djelatnost tradicijskih i umjetničkih 
obrta na području grada Lipika najkasnije za 6 mjeseci od isplate potpore što podrazumijeva komercijalnu 
prodaju suvenira koji predstavljaju Lipik. Rok za početak obavljanja djelatnosti se može produžiti za najviše 
šest mjeseci odlukom gradonačelnika. 
Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima izvedenih 
radova i pruženih usluga. 
 

Članak 22. 
Za područje 5. PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTA razrađene su planirane mjere kako slijedi: 
 

MJERA 5.1: Potpora korisnicima za promidžbu proizvoda i poslovanja 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
 
Korisnicima koji će promovirati svoje proizvode i poslovanje sufinancirat će se troškovi reklame u iznosu do 
5.000,00 kuna.  
Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike koji će promovirati svoje proizvode i 
poslovanje sufinancirat će se troškovi reklame u iznosu do 7.500,00 kuna.  
Uz navedeno, korisnicima će se omogućiti korištenje led displaya u Poduzetničkoj zoni Lipik II bez naknade 
tijekom cijele godine. 
Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije da je usluga reklamiranja izvršena. 
 
VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA I UVJETI DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

 
Članak 23. 

Za provedbu mjera ovog Programa, koje sukladno odredbama Zakona predstavljaju potpore male vrijednosti, 
Grad Lipik će objaviti javni poziv. Javni poziv može obuhvaćati jednu ili više mjera ovog Programa. 
Javni poziv će objaviti Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika na službenim internetskim stranicama Grada 
Lipika www.lipik.hr. 
Javni poziv će biti otvoren do kraja studenog tekuće godine, a u slučaju utroška sredstava javni poziv će biti 
otvoren do trenutka utroška sredstava. 

 
Članak 24. 

Prijava na javni poziv vršit će se sukladno uvjetima propisanim javnim pozivom na odgovarajućem obrascu koji 
će biti sastavni dio dokumentacije javnog poziva. Uz obrazac prijave, podnositelj prijave će priložiti svu 
dokumentaciju određenu javnim pozivom i obrascem prijave. 
Prijave se podnose isključivo poštom preporučeno. 
Javnom pozivom će se utvrditi broj mjera za koje će prijavitelj moći dostaviti prijavu. 
Ukoliko se Javnim pozivom utvrdi da se prijavitelj može javiti na više mjera, bit će prihvaćena ona prijava koja 
je najpovoljnija za prijavitelja. 

 
Članak 25. 

Za potrebe pregleda i analize pristiglih prijava gradonačelnik Grada Lipika će imenovati Povjerenstvo za dodjelu 
potpora po mjerama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). 
 
Povjerenstvo će obavljati sljedeće poslove: 

1. Pregledati pravovremenost i potpunost pristiglih ponuda, 

2. Tražiti obrazloženja prijavitelja u slučaju da u dostavljenoj prijavi postoje nejasnoće, 

3. Vršiti provjeru i ispravak troškova, 

http://www.lipik.hr/
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4. Utvrditi prijedlog prijavitelja prihvatljivih za dodjelu potpore, 

5. Pregledati pristigle prigovore na Odluku o dodjeli potpora i dati očitovanje na prigovor, 

6. Ostale poslove potrebne za utvrđivanje liste prihvaćenih i neprihvaćenih prijava. 

 
Članak 26. 

Gradonačelnik Grada Lipika će donijeti odluku o dodjeli potpora prema prijedlogu Povjerenstva. 
U odluci o dodjeli potpora navodi se mjera za koju se dodjeljuje potpora, iznos planiranih sredstava po pojedinoj 
mjeri, naziv (ime) korisnika potpore, dodijeljeni iznos i namjena potpore. 
Odluka će se objaviti na službenim internetskim stranicama Grada Lipika www.lipik.hr. 

 
Članak 27. 

Prijavitelj kojem nije odobrena potpora može na njegov zahtjev u roku od 5 dana od dana primitka pisane 
obavijesti o rezultatima izvršiti uvid u ocjenu njihove prijave uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o 
osobama u Povjerenstvu. 
Na odluku o dodjeli potpora prijavitelji imaju pravo prigovora koji se može izjaviti u roku od 5 dana od dana 
objave odluke o dodjeli potpora. 
Prigovor se izjavljuje gradonačelniku Grada Lipika koji donosi odluku o prigovoru u roku od 10 dana od isteka 
roka za dostavu prigovora. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. 
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli potpore i daljnju provedbu postupka dodjele. 
Postupak dodjele potpore je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne 
primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje ovim 
Pravilnikom. 

 
Članak 28. 

Temeljem odluke o dodjeli potpora s korisnikom će se sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim će se regulirati 
isplata potpore, namjensko trošenje sredstava te izvještavanje o utrošku dobivenih potpora. 
 

Članak 29. 
Korisnik može ostvariti potporu za najviše jednu mjeru godišnje. 
Korisnik koji ostvari potporu po određenoj mjeri ne može u slijedećoj godini ostvariti potporu za istu mjeru. 
Podnositelj prijave može odustati od prijave u svakom trenutku. U slučaju da korisnik odustane od dodjele 
potpore nakon sklapanja ugovora o suradnji, isti je dužan vratiti financijska sredstva isplaćena na osnovu 
ugovora o poslovnoj suradnji. 
Prije isplate sredstava po pojedinoj mjeri u kojoj se sredstva isplaćuju prije početka obavljanja djelatnosti 
korisnik je dužan dostaviti Nositelju jamstvo u obliku bjanko zadužnice do visine odobrenih sredstava. 

 
 

Članak 30. 
Grad Lipik zadržava pravo provjere i ispravka iznosa prijavljenih troškova od trenutka dostave prijave do 
trenutka do kojeg je korisnik u obvezi ispunjenja uvjeta utvrđenih pojedinom mjerom. 
Korisnik koji potporu utroši suprotno namjeni utvrđenoj ovim Programom javnim pozivom i ugovorom o 
poslovnoj suradnji te ne poštuje odredbe ovog Programa, javnog poziva i ugovora o suradnji obvezan je vratiti 
iznos primljenih sredstava. Isti će biti isključen iz odobrenja potpore za sve mjere utvrđene ovim Programom i 
za razdoblje za koje je Program utvrđen. 
 
VII. PRAVILA VIDLJIVOSTI 

 
Članak 31. 

Korisnici mjera utvrđenih ovim Program dužni su na primjeren način označiti nabavljenu dugotrajnu imovinu 
i certifikate. Način i sadržaj označavanja te detaljnije odredbe utvrdit će se ugovorom o poslovnoj suradnji. 
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 32. 

Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel. 
Osim Grada Lipika, u provedbi pojedinih mjera iz Programa sudjeluju i pravne osobe koje su Programom 
utvrđene kao nositelji provedbenih mjera. 

 
Članak 33. 

http://www.lipik.hr/
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Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik Grada Lipika 
broj 2/2018). 

 
Članak 34. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 
KLASA: 302-02/21-01/05 
URBROJ: 2162/02-03/1-21-01 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Temeljem članka 32. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 
1/20, 4/20) Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donosi 
 

Izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – 
pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika 

Članak 1. 

U Programu socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika 
(u daljnjem tekstu: Program) (Službeni glasnik Grada Lipika 3/19, 7/19) članak 5. briše se. 

Članak 2. 

Čl. 8. Programa mijenja se i glasi: 
„Ovim Programom utvrđuju se sljedeće mjere:  
1. Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi 

rješavanja stambenog pitanja na području Grada Lipika; 

2. Financijska pomoć mladoj obitelji za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području 

Grada Lipika; 

3. Financijska pomoć mladoj obitelji za adaptaciju stambenog objekta na području grada Lipika. 

Sredstva za realizaciju ovog Programa osigurat će se u proračunu Grada Lipika. Raspored sredstava po pojedinoj 
mjeri utvrdit će gradonačelnik Grada Lipika odlukom za svaku godinu prije objave natječaja.“ 

Članak 3. 

Iza čl. 9. Programa dodaje se čl. 9a koji glasi: 

„Članak 9a. 

Pomoć po ovoj mjeri može ostvariti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete: 
• da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu bili/nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog 

objekta primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske; 

• da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja; 

• da bračni ili izvanbračni drugovi nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Lipiku; 

• da svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješava stambeno pitanje stjecanjem 

prava vlasništva nad stambenim objektom nije isti stekao kupoprodajom od bračnog druga, 

potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju i pobočnu liniju krvnog i tazbinskog srodstva do 

četvrtog stupnja te od posvojenika i posvojitelja. 

Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnog 
stavka.“ 

Članak 4. 

Čl. 13. Programa mijenja se i glasi: 
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„Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine, svake godine u prosincu 
u razdoblju od 01.12. do 31.12. dostaviti Gradu Lipiku potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije 
od 30 dana, za sebe i članove svoje obitelji da prebivaju na adresi nekretnine čija je kupnja subvencionirana 
ovim Programom.  
U slučaju da se tijekom razdoblja iz članka 12. i ovog članka bračni drugovi razvedu, prestaje obveza iz stavka 
1. ovog članka za bračnog druga i članove obitelji koji više ne žive na adresi kupljenog objekta, a po dostavi 
dokumenta kojim dokazuju razvod.“ 

Članak 5. 

Čl. 20. Programa mijenja se i glasi: 
„Pomoć po ovoj mjeri može ostvariti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete: 

• da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu bili/nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog 

objekta primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske; 

• da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja; 

• da bračni ili izvanbračni drugovi nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Lipiku. 

Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnog 
stavka 
Podnositelj zahtjeva, koji gradi ili je izgradio stambeni objekt tijekom 2019. godine i nakon toga na području 
grada Lipika, može ostvariti financijsku pomoć za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 
stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji.“ 

Članak 6. 

Čl. 25. Programa mijenja se i glasi: 
„Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi novo izgrađene nekretnine (u rokovima ranije 
navedenim), svake godine u prosincu, u razdoblju od 01.12. do 31.12., dostaviti Gradu Lipiku potvrdu/uvjerenje 
o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, za sebe i članove svoje obitelji da prebivaju na adresi 
nekretnine čija je gradnja sufinancirana ovim Programom. 
U slučaju da se tijekom razdoblja iz članka 24. i ovog članka bračni drugovi razvedu, prestaje obveza iz stavka 
1. ovog članka za bračnog druga i članove obitelji koji više ne žive na adresi novoizgrađenog objekta, a po dostavi 
dokumenta kojim dokazuju razvod.“ 

Članak 7. 

Iza čl. 28. dodaju se čl. 28a. do 28i. kako slijedi: 
3.3 „Financijska pomoć mladoj obitelji za adaptaciju stambenog objekta na području grada Lipika 

Članak 28a. 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji adaptira stambeni objekt u kojem živi ili će živjeti 
sa svojom obitelji na području grada Lipika. 

 
Članak 28b. 

Pomoć po ovoj mjeri može ostvariti mlada obitelj koja ispunjava slijedeće uvjete: 
• da je podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug vlasnik/suvlasnik stambenog objekta za 

čiju adaptaciju traže pomoć; 

• da je stambeni objekt za čiju adaptaciju traži pomoć zakonit (legalan) sukladno Zakonu o gradnji; 

• da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog objekta 

primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske; 

• da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja; 

• da bračni ili izvanbračni drugovi nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Lipiku. 

Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnog 
stavka 

Članak 28c. 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti pomoć za adaptaciju stambenog objekta do iznosa 10.000,00 kuna na 
temelju vjerodostojne dokumentacije u postotku kako slijedi: 

• Mlada obitelj bez djece – do iznosa 40% troškova adaptacije; 



SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXVII;  Lipik, 18. veljače 2021. g. broj 1 str. 28 

• Mlada obitelj s jednim djetetom – do iznosa 45% troškova adaptacije; 

• Mlada obitelj s dvoje djece – do iznosa 50% troškova adaptacije; 

• Mlada obitelj s troje ili više djece – do iznosa 60% troškova adaptacije. 

Financijska pomoć će se isplatiti podnositelju nakon dostave vjerodostojne dokumentacije što podrazumijeva 
dostavu računa o izvršenim radovima i uslugama, nabavljenoj i postavljenoj robi te dokaz o plaćanju navedenih 
računa. Račun mora glasiti na korisnika ili članove njegove obitelji. 

Članak 28d.  

Odobrena financijska pomoć može se isplatiti u najviše tri obroka u roku od godine dana od potpisa ugovora i 
može se odnositi na troškove koji su nastali u godini u kojoj je podnesen zahtjev i troškove koji su nastali za 
vrijeme trajanja ugovora. 
Kroz ovaj Program neće se financirati troškovi za koje je korisnik ostvario javna sredstva iz drugih izvora 
financiranja. 
Prihvatljivi troškovi adaptacije su: 

- krovopokrivački radovi, 

- zidarski radovi – žbukanje i izrada glazure, gradnja pregradnih zidova i spuštenih stropova, 

- keramičarski radovi – postavljanje keramičkih pločica, 

- ugradnja sanitarnih elemenata, 

- parketarski i podopolagački radovi – postavljanje parketa, laminata ili drugog drvenog poda, 

- elektroinstalaterski radovi 

- vodoinstalaterski radovi, 

- stolarski radovi - ugradnja vanjske i unutarnje stolarije, 

- ugradnja centralnog grijanja. 

Članak 28e.  

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik stambenog objekta zajedno sa svojim 
bračnim/izvanbračnim drugom. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je 
suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.  

Članak 28f. 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za adaptaciju stambenog objekta na području grada 
Lipika i time postao korisnikom ove mjere, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi adaptiranog 
stambenog objekta u roku 12 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te je korisnik mjere 
dužan zadržati to prebivalište sljedeće 3 godine od dana prijave na adresu adaptiranog stambenog objekta. Ako 
je korisnik imao prebivalište na adresi adaptiranog objekta u trenutku sklapanja ugovora, onda su korisnik i 
članovi njegove obitelji dužni zadržati to prebivalište sljedeće 3 godine od dana isplate zadnjeg obroka 
financijske pomoći. 
Podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene 
potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Grad Lipik.  
Korisnik je dužan na kraju razdoblja iz prvog stavka ovog članka u razdoblju od 01.12. do 31.12. dostaviti Gradu 
Lipiku potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da on i članovi njegove obitelji 
prebivaju na adresi nekretnine čija je adaptacija financirana ovim Programom. 
U slučaju da se tijekom razdoblja iz ovog članka bračni drugovi razvedu, prestaje obveza iz stavka 3. ovog članka 
za bračnog druga i članove obitelji koji više ne žive na adresi adaptiranog objekta, a po dostavi dokumenta kojim 
dokazuju razvod. 

Članak 28g. 

Korisnik programa koji je vlasnik adaptirane nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog 
vlasništva otuđiti, prodati ili darovati adaptiranu nekretninu za čiju adaptaciju je primio financijsku pomoć u 
roku od 3 godine od dana zadnje isplate financijske pomoći ili od dana kad je Korisnik prvi puta prijavio svoje 
prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi adaptirane nekretnine, ovisno što je kasnije nastupilo. 

Članak 28h. 
Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti instrument 
osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći uvećan 
za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Grada Lipika. 
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Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište 

članova svoje obitelji u propisanim rokovima, 

- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći, 

- ako korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom, 

- ako podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu. 

Nekorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja ove mjere, vraća se po proteku 3 godine 
od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi 
nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoći i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz 
Ugovora i ovog Programa. 

Članak 28h. 
Grad Lipik zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi 
odobravanje financijske pomoći te provjeru izvedenih radova, nabavljenih roba i izvršenih usluga. 

Članak 28i. 
Javnim natječajem će se propisati dokumentacija obvezne prilikom dostave zahtjeva za financijsku pomoć.“ 
 

Članak 8. 
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

KLASA: 371-02/21-01/02 
URBROJ: 2162/02-03/1-21-01 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. Br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) 
i članka 32. Statuta Grada Lipika ( Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 1/20, 4/20) 
Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021.g. donosi 
 

ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENAMA USLUGA ZA KORISNIKE U DJEČJEM VRTIĆU KOCKICA LIPIK 

 
I. 

U Odluci o cijenama usluga za korisnike Dječjeg vrtića Kockica Lipik ( Službeni glasnik Grada Lipika 2a/10, 6/12 
i 4/20) u točki II. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi: 
 
- za korisnike predškolske ustanove koji imaju prebivalište na području pogođenom potresom u RH 
oslobađaju se plaćanja participacije u ukupnom iznosu, a za vrijeme od 1. veljače 2021. do 30. travnja 2021. 
godine. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

 
KLASA: 402-08/21-01/05 
URBROJ: 2162/02-03/1-21-02 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 
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Na temelju članka 49. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08 do 68/18) 
i čl.32. Statuta Grada Lipika ( Službeni glasnik Grada Lipika br. 4/18 pročišćeni tekst, 1/20 i 4/20), Gradsko 
vijeće Grada Lipika na svojoj 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021.g. donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju 

produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik u Lipiku 
 

Članak 1. 
U Odluci o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik u Lipiku (Službeni glasnik Grada Lipika 
br. 6/18) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„OŠ Lipik organizira produženi boravak za svaku nastavnu godinu od mjeseca rujna tekuće godine do lipnja 
slijedeće godine, za učenike s prebivalištem na području Grad Lipika.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Lipika, a stupa na snagu osmi dan od objave. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 
KLASA: 402-05/18-01/01 
URBROJ: 2162/01-01-21-5 
Lipik, 18. veljače 2021. 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Temeljem članka 32. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 
1/20, 4/20) Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donosi  
 

ODLUKU 
o osnivanju poduzetničkih zona u Gradu Lipiku 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom osnivaju se četiri (4) poduzetničke zone u Gradu Lipiku i to:  
Poduzetnička zona Lipik 1 – k.o. Lipik k.č.br. 935/1; 
Poduzetnička zona Lipik 2 - k.o. Lipik k.č.br. 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1484/5, 1484/6, 1484/7, 
1484/8, 1484/11, 1484/12, 1484/13, 1484/14, 1484/15, 1484/16, 1484/17, 1484/18, 1484/19, 1484/20, 
1484/21, 1484/22, 1484/23, 1484/24, 1484/25, 1484/26, 1484/27, 1484/28, 1484/29, 1484/30, 1484/31, 
1484/32, 1484/33, 1484/34, 1484/35, 1484/36,1484/37 
Poduzetnička Zona Lipik 3 – k.o. Lipik k.č.br. 886/2, 886/3, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7, 887/2, 889/2, 889/3, 
890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894, 895/1, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 
895/7, 895/8, 895/9, 895/10, 895/11, 896/2;  
Poduzetnička zona Lipik 4 – k.o. Gaj k.č.br. 202/1, 1019, 1020, 1022/1, 1022/2, 1023 i 1024/2. 
 

Članak 2. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Gradu Lipiku 
(„Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 5/04, 8/07, 2/11,8/15 i 9/15).  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 

KLASA: 302-02/21-01/06 
URBROJ: 2162/02-03/1-21-1 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 
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Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 32. 
Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14, 1/18, 1/20, 4/20) i članka 17. 
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/18) na 
prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine 
donosi  

 
ODLUKU 

o stjecanju nekretnina u vlasništvu pravne osobe 
 

I. 
Grad Lipik će provesti postupak kupovine nekretnina – građevinskog zemljišta u vlasništvu pravne osobe 
označenih kako slijedi: 

- k.č.br. 1242/1, Ulica Ante Starčevića, površine 359 m², upisana u z.k.ul.br. 536, k.o. Lipik, 
- k.č.br. 1244/1, Ulica Ante Starčevića, površine 295 m², upisana u z.k.ul.br. 1994, k.o. Lipik, 
sve u vlasništvu P.A.K.-KONSTRUKTORA d.o.o., Vjekoslava Babukića 25, Požega, OIB: 95938204604. 
 

II. 
Svrha kupoprodaje je krajobrazno uređenje prostora. Predmetne nekretnine su potrebne za nastavak 
projektiranja i izgradnju te uređenje pješačkih staza, vatrogasnih pristupa i dječjih igrališta uz Vukovarsku 
aveniju. Navedeno doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području Grada Lipika 
zbog čega se utvrđuje poseban interes Grada Lipika za stjecanje nekretnina navedenih u točci I. ove Odluke. 
U skladu s utvrđenim interesom primjenjuje se postupak izravne pogodbe stjecanja nekretnine. 
 

III. 
Kupoprodajna cijena za zemljište iz točke I. ove Odluke ne smije prijeći iznos od 233,00 kn/m2. 
 

IV. 
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika da izravnom pogodbom zaključi kupoprodajni ugovor za zemljište iz 
točke. I. ove Odluke, do visine kupoprodajne cijene određene točkom III. ove Odluke.  
 

V. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Lipika“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 

KLASA: 944-01/21-01/04 
URBROJ: 2162/02-03-04/2-21-2 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne 
novine“ broj 102/17, 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17), Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i 
članak 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 1,/18, 4/18, 1/20) 
Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021. donosi: 
 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 

i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 
 

Članak 1. 
Članak 19. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama („Službeni glasnik Grada Lipika“, br. 4/20) mijenja se i glasi: 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
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„Sklonište za životinje koje posjeduje rješenje nadležnog tijela zbrinjava napuštene i izgubljene životinje, a 
nalaznik izgubljene ili napuštene životinje je dužan sukladno članku 67. stavku 2. Zakona u roku od tri dana od 
nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.“ 
 

Članak 2. 
Ostale odredbe ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Lipika“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 
KLASA: 322-08/20-01/01 
URBROJ: 2162/02-03-04/6-21-3 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, br. 125/11, 64/15, 
112/18) i članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 03/09, 7/11,2/13,2/14, 1/18, 1/20, 
4/20) Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021.g. donosi: 
 

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

 
Članak 1. 

Iza članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Lipika“, br. 6/14) 

dodaje se novi članak koji glasi: 

 
„Članak 4a. 

Zakupnici koji su bez svoje krivnje spriječeni u obavljanju djelatnosti za koju su sklopili ugovor o zakupu ne 
plaćaju zakupninu za period u kojem su bez svoje krivnje bili onemogućeni poslovati. Pokretanje postupka 
sklapanja dodatka ugovoru o zakupu radi oslobađanja plaćanja naknade vrši se po službenoj dužnosti.“ 
 

Članak 2. 
Ostale odredbe ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Lipika“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 
 
 
KLASA: 372-03/21-01/05 
URBROJ: 2162/02-03-04/2-21-1 
U Lipiku, 18. veljače 2021. 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 86. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,  br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. stavka Statuta Grada Lipika ( Službeni glasnik Grada Lipika,  br. 03/09, 
07/11, 02/13, 02/14, 01/18, 01/20) Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj 18. veljače 
2021.donosi 
 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Lipika 
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Članak 1. 
U Odluci o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ 
br. 04/20) u članku 8. mijenja se 5. stavak te glasi: 
 
„Sukladno mišljenju Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstva, Požeško-slavonske županije potrebno je 
provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene), a u skladu s 
odredbama članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) .“ 

 
Članak.2. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

 
KLASA: 351-01/20-01/02 
URBROJ: 2162/02-03-04/4-21-45 
Lipik, 18.02.2021. 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18, 
1/20, 3/20) Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donosi 

 
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 

o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik 
 

Članak 1. 
U Odluci o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik (Službeni glasnik Grada Lipika br. 
4/2019)(u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se točka 1. stavka 1. članka 2. i glasi: 
 

1. 8 box ureda za pred-inkubaciju, inkubaciju te za poduzetnike u fazi rasta i razvoja za uredske i 
administrativne poslove u neproizvodnim djelatnostima; 

 
Članak 2. 

Točka 1) stavka 2. članka 4. Odluke mijenja se i glasi: 
 

6) Poduzetnik početnik – novoosnovano poduzeće koje posluje manje od tri godine koja će za svoj rast i 
razvoj koristiti infrastrukturu usluge Poduzetničkog inkubatora Lipik.  
 

Članak 3. 
Ostale odredbe Odluke ostaju ne promjenjene. 

 
 

Članak 4. 
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

 
KLASA: 372-03/21-01/02 
URBROJ: 2162/02-03/1-21-1 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 
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Na temelju članka 35.stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne 
novine broj, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 
i 143/12, 152/14), članka 32.Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 
4/18, 1/20, 3/20), Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 23. sjednici održanoj 18.veljače 2021. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 

 
I. UVODNI DIO 

Članak 1. 
Poduzetnička zona 2 (u daljnjem tekstu: Zona) osnovana je Odlukom o osnivanju poduzetničkih zona u Gradu 
Lipiku – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Lipika br. 9/15). 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena prava građenja, poticajne mjere, postupak osnivanja prava građenja i 
postupak prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Lipika na području Zone, sve u k.o. Lipik i to: 
 

Redni broj 
u DPU 

K.č.br. Vrsta kulture POVRŠINA 

9 1484/18 ORANICA 7.121 

10 1484/17 ORANICA 7.314 

17 1484/33 ORANICA 3.993 

18 1484/32 ORANICA 6.889 

19 1484/29 ORANICA 10.156 

20 1484/28 ORANICA 6.045 

21 1484/27 ORANICA 4.049 

22 1484/24 ORANICA 11.937 

23 1484/23 ORANICA 8.429 

24 1484/22 ORANICA 5.608 

25 1484/21 ORANICA 6.015 
  UKUPNO: 77.556 

 
Organizacija, korištenje i namjena prostora te ostali urbanistički uvjeti na području Zone određeni su Detaljnim 
planom uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/08). 

 

II. UVJETI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM 
 

a) Uvjeti osnivanja prava građenja 

 
Članak 2. 

Grad Lipik će zemljištem raspolagati putem javnog natječaja temeljem uvjeta utvrđenih ovom Odlukom. 
Zona ima uređene prometne površine te svaki poduzetnik ima mogućnost priključka na sustav vodoopskrbe i 
odvodnje te mogućnost priključka elektroenergetsku mrežu na rubu parcele. 

 
 

Članak 3. 
Početni iznos jednogodišnje naknade za osnovano pravo građenja na građevinskim česticama u vlasništvu 
Grada Lipika navedene u čl. 1. ove odluke je 0,50 kn/m² do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o 
pravu građenja, odnosno 5 kn/m² nakon isteka roka od 36 mjeseci. 
Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme koje može trajati najduže 60 mjeseci (5 godina). 
 

Članak 4. 
Natjecati se mogu pod jednakim uvjetima domaće i strane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje 
djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem – povećanje gospodarske aktivnosti i 
zaposlenosti koje se želi ostvariti prodajom zemljišta i izgradnjom objekata kako bi se povećao fizički obujam 
proizvodnje i zaposlenost - koje ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene natječajnom dokumentacijom. 
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b) Uvjeti prodaje građevinskog zemljišta 

 
Članak 5. 

U slučaju da je nositelj prava građenja sagradio gospodarski objekt na građevinskom zemljištu iz gore 
navedenog Ugovora i pribavio urednu uporabnu dozvolu, isti može kupiti građevinsko zemljište uz korištenje 
mjera i poticaja određenih ovom Odlukom. 

 
Članak 6. 

Nositelj prava građenja ima pravo prvokupa zemljišta opterećenog pravom građenja, koje će se prodavati 
putem Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta opterećenog pravom građenja po tržišnoj vrijednosti 
u trenutku osnivanja prava građenja. Pravo prvokupa uredit će se ugovorom o osnivanju prava građenja. 
Tržišna vrijednost utvrdit će se na temelju procjene ovlaštenog procjenitelja te će biti navedena u javnom 
natječaju za osnivanje prava građenja. 

 
Članak 7. 

Nositelj prava građenja dužan je volju za kupnjom zemljišta na kojem ima pravo građenja iskazati pismom 
namjere prema vlasniku zemljišta nakon što poslovni prostor bude izgrađen i dobivena uporabna dozvola u 
roku osnovanog prava građenja. 
Ako to ne učini u navedenom roku vlasnik zemljišta ima pravo donijeti odluku i raspisati natječaj za prodaju 
zemljišta koje je opterećeno pravom građenja. 

 
Članak 8. 

Korisnik prava građenja dužan je registrirati tvrtku sa sjedištem na području grada Lipika prije kupovine 
zemljišta na kojem je osnovano pravo građenja. 

 
III. POTICAJNE MJERE 

 
Članak 9. 

Pogodnosti koje se nude poduzetnicima koji grade u Zoni: 
Mjera 1. Poticaji vezani za pravo građenja i kupoprodaju 

a) Pravo građenja uz godišnju naknadu od 0,50 kn/m² do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora 
o pravu građenja, odnosno 5 kn/m² nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu 
građenja. 

b) Kupoprodaja nakon osnivanja prava građenja uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta ovisno o 
vremenu izgradnje gospodarskog objekta: 
- Umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije 

isteka roka od 24 mjeseca od sklapanja; 
- Umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka 

roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja; 
- Umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka 

roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja 
c) Zapošljavanje osoba s područja grada Lipika kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih 

popunjenih radnih mjesta u Zoni kao umanjenje kupoprodajne cijene: 
- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta (bruto 

II godišnjih plaća) za otvaranje 1 – 4 radna mjesta; 
- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta (bruto 

II godišnjih plaća) za otvaranje 5 – 9  radnih mjesta; 
- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta (bruto 

II godišnjih plaća) za otvaranje 10 - 20 radnih mjesta; 
- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta (bruto 

II godišnjih plaća) za otvaranje ≥ 20 radnih mjesta. 
Broj zaposlenih za čije zapošljavanje je odobrena olakšica ne smije se smanjivati najmanje 2 (dvije) 
godine od dana zapošljavanja. 
Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i 
odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci 
nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike te druga odgovarajuća dokumentacija 
definirana ugovorom. 
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Stope poticaja i olakšica izražene u postotku umanjenja cijene zemljišta u ukupnom iznosu ne mogu iznositi više 
od 100% cijene zemljišta. 

 
Mjera 2. Poticaji vezani za gradnju objekta 

a) Komunalni doprinos - Grad Lipik oslobađa 100% komunalnog doprinosa sve poduzetnike koji grade u 
Zoni. 

b) Električna energija - svaki poduzetnik koji gradi u Zoni ostvaruje pravo na besplatno priključenje na 
sustav električne energije do 25 kW. 

 
Mjera 3. Poticaji vezani za poslovanje u Zoni 

a) Komunalna naknada – poduzetnici koji grade u Zoni se oslobađaju komunalne naknade kako slijedi: 
a. U prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100% komunalne naknade; 
b. U drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 50% komunalne naknade; 
c. U trećoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 25% komunalne naknade. 

 
Članak 10. 

Poticajne mjere iz čl. 9. ove Odluke smatraju se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga 
postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe 
komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L br. 352/1 od 24. 
prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17). 
Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male 
vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti 
primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male 
vrijednosti. 
Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po 
pojedinim korisnicima. 

 
IV. OBVEZE KUPCA 

 
Članak 11. 

Godišnja naknada za pravo građenja uplaćivati će se jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca za tekuću 
godinu. Naknada se plaća u kunama na poslovni račun Grada Lipika. 

 
Članak 12. 

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je vlasniku zemljišta i osnivaču prava građenja - Gradu Lipiku pri 
potpisivanju Ugovora o osnivanju pravu građenja predati zadužnicu u iznosu do 50.000,00 kuna (slovima: 
pedesettisućakuna), za eventualne buduće tražbine vlasnika zemljišta. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne podmiri dospjele obveze po ispostavljenom računu, vlasnik zemljišta Grad 
Lipik može podnijeti zadužnicu na plaćanje i naplatiti sve do visine dospjelog duga i u tom slučaju najpovoljniji 
ponuditelj se obvezuje izdati novu zadužnicu za preostale obveze. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne plati naknadu u roku, dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana 
dospijeća obroka od uplate. 

 
Članak 13. 

Nositelj prava građenja ne može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja, prenijeti na neku drugu fizičku 
osobu ili trgovačko društvo ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravom bez izričite 
pisane suglasnosti ili odobrenja Grada Lipika, a svakako ne prije ostvarenja 50% investicije na zemljištu na 
kojem je osnovano pravo građenja. Investicija se odnosi isključivo na gradnju objekta temeljem građevinske 
dozvole, a način dokazivanja ostvarenja investicije utvrdit će se ugovorom o osnivanju prava građenja. Ako se 
dopusti nositelju prava građenja da optereti pravo građenja isto se može opteretiti najviše do iznosa potrebnog 
za završetak investicije. 
Nositelj prava građenja ne može izgrađeni poslovni objekt unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital 
drugog trgovačkog društva. 
Sve naprijed navedene zabrane upisuju se u zemljišnu knjigu. U slučaju nepoštivanja predmetnih ograničenja, 
Grad Lipik ovlašten je raskinuti Ugovor o osnivanju prava građenja. 
Kad ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor o osnivanju prava građenja za vrijeme njegova trajanja, dotad 
naplaćena naknada na ime prava građenja neće se vratiti nositelju prava građenja. 
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U slučajevima kad je prema Ugovoru o osnivanju prava građenja Grad Lipik ovlašten raskinuti ugovor, nositelj 
prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve 
dospjele naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema Gradu Lipiku. 
Ugovor o osnivanju prava građenja podliježe solemnizaciji te ima snagu ovršne isprave sukladno članku 23. 
Ovršnog Zakona Republike Hrvatske. 

 
Članak 14. 

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je po potpisu Ugovora o osnivanju prava građenja: 
- ishodovati svu potrebnu tehničku dokumentaciju potrebnu za početak izgradnje na građevinskom 

zemljištu koje je ponuđeno Javnim natječajem za osnivanje prava građenja na nekretninama u 
Poduzetničkoj zoni Lipik II u roku od godine dana; 

- na zemljištu koje je predmet ovog Javnog natječaja za osnivanje prava građenja izgraditi poslovni objekt 
sukladno važećim propisima o građenju i važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji u roku od pet godina. 

 
V. RASPISIVANJE I PROVEDBA NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA 

 
Članak 15. 

Gradonačelnik Grada Lipika raspisat će javni natječaj za osnivanje prava građenja, uz uvjete i kriterije određene 
ovom odlukom. 
Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Lipika. 
Javni natječaj otvoren je sve od trenutka dok sve građevinske čestice navedene u članku 1. ove Odluke ne budu 
opterećene pravom građenja. 
Javni natječaj mora sadržavati podatke o zemljištu na kojem je moguće osnovati pravo građenja te sve 
odgovarajuće uvjete i kriterije propisane ovom odlukom. 
Ponuda minimalno mora sadržavati: Poslovni plan s naznakom djelatnosti koja će se obavljati, dokaz o pravnoj 
sposobnosti, dokaze ispunjenja odgovarajućih uvjeta i kriterija propisanih natječajem. 
Detaljan popis obvezne dokumentacije bit će propisan javnim natječajem. 

 
Članak 16. 

Provedbu natječaja, te postupak otvaranja i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje 
će imenovati gradonačelnik Grada Lipika. 
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 
Članak 17. 

Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 100% početnog iznosa jednogodišnje naknade za pravo 
građenja kod ponude za osnivanje prava građenja na određenoj parceli koja je predmet Javnog natječaja na 
poslovni račun Grada Lipika. 
U slučaju odustanka u bilo kojem trenutku do sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja najpovoljniji 
ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u naknadu za pravo građenja, a ostalim ponuditeljima 
jamčevina se vraća u roku 15 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 

 
Članak 18. 

Rangiranje pristiglih ponuda za pojedine čestice utvrditi će se prema slijedećim kriterijima: najpovoljnija je 
ponuda onog ponuditelja koji je ponudio najvišu godišnju naknadu za pravo građenja po m² pojedine čestice za 
prvih 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja. 
U slučaju da postoji dva ili više ponuditelja koji imaju istovjetne ponude te zadovoljavaju kriterije javnog 
natječaja, prednost se daje ponuditelju koji je prvi dostavio svoju ponudu u Grad Lipik. 

 
Članak 19. 

Grad Lipik, kao vlasnik ponuđenog građevinskog zemljišta će nakon provedenog javnog natječaja za osnivanje 
prava građenja donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom će biti određena: godišnja naknada 
za pravo građenja do isteka roka od 36 mjeseci, odnosno godišnja naknada za pravo građenja nakon isteka roka 
od 36 mjeseci od sklapanja Ugovora o osnivanju pravu građenja  
Grad Lipik sklopit će sa najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o osnivanju prava građenja u roku od 15 dana od 
dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. 

 
VI. RASPISIVANJE I PROVEDBA NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA 
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Članak 20. 
Nakon iskaza interesa za kupnju zemljišta sukladno odredbama ove Odluke gradonačelnik Grada Lipika raspisat 
će javni natječaj za prodaju zemljišta opterećenog pravom građenja, uz uvjete i kriterije određene ovom 
odlukom. 
Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Lipika. 
Javni natječaj otvoren je 8 dana od dana objave u dnevnom tisku. 
Javni natječaj mora sadržavati podatke o zemljištu koje je predmet kupoprodaje, tržišnu cijenu ponuđenog 
zemljišta u punom iznosu te umanjenu sukladno poticajnim mjerama propisanim ovom odlukom te sve 
odgovarajuće uvjete i kriterije propisane ovom odlukom. 
Ponuda minimalno mora sadržavati:, dokaz o pravnoj sposobnosti, dokaz o izgrađenosti objekta, dokaze 
ispunjenja odgovarajućih uvjeta i kriterija propisanih natječajem. 
Detaljan popis obvezne dokumentacije bit će propisan javnim natječajem. 
 

Članak 21. 
Provedbu natječaja za prodaju te postupak otvaranja i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu 
natječaja koje će imenovati gradonačelnik Grada Lipika. 
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 22. 
Pravo prvokupa zemljišta opterećenog pravom građenja ima nositelj prava građenja na tom zemljištu. 
 

Članak 23. 
Grad Lipik, kao vlasnik ponuđenog građevinskog zemljišta će nakon provedenog javnog natječaja za prodaju 
zemljišta opterećenog pravom građenja donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom će biti 
određena kupoprodajna cijena. 
Grad Lipik sklopit će sa najpovoljnijim ponuditeljem kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana 
konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. 

 
VII. OSTALE ODREDBE 

 
Članak 24. 

Ugovor o pravu građenja će se raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili 
bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao 
predmet ovrhe navedeno pravo građenja. 
Ukoliko se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, osnivač prava 
građenja može u roku od 30 dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i 
riziku ukloni izvedene radove, ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti osnivač prava građenja. 
Nositelj prava građenja dozvoljava osnivaču prava građenja da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši 
brisanje prava građenja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom.  
Sve troškove u svezi ovjeravanja Ugovora, trošak postupka upisa osnivanja prava građenja ili vlasništva u 
zemljišnoj knjizi, kao i eventualne druge troškove, poreze i pristojbe, snosit će nositelj prava građenja. 
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 25. 
Svi postupci pokrenuti po Odluci o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni 2 (Službeni glasnik Grada Lipika 10/2014, 5/2019, 4/2020) završit će se po odredbama navedene odluke. 
 

Članak 26. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2 (Službeni glasnik Grada Lipika 10/2014, 5/2019, 4/2020). 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

KLASA: 302-02/21-01/04 
URBROJ: 2162/02-03/1-21-1 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 
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Na temelju članka 32. i 46. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj: 4/18 – pročišćeni tekst, 
1/20 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je  
 

ODLUKU  
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja  

 
Članak 1. 

Mijo Štimac razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Lipika. 
 

Članak 2.  
Dalibor Viboh imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Lipika. 

 
Članak 3. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

KLASA: 021-05/21-01/4 
URBROJ: 2162/02-03-02/1/21-2 
U Lipiku, 18.2.2021. 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 32. i 46. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj: 4/18 – pročišćeni tekst, 
1/20 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Lipika na 23. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

Odluku 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun 

 
Članak 1. 

Mijo Štimac razrješuje se dužnosti člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun Gradskog vijeća grada 
Lipika. 

 
Članak 2. 

Dalibor Viboh imenuje se za člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun Gradskog vijeća grada Lipika. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

KLASA: 021-05/21-01/4 
URBROJ: 2162/02-03-02/1/21-1 
U Lipiku, 18.2.2021. 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

 
Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 
03/09, 7/11,2/13,2/14, 1/18 i 1/20), Gradsko vijeće Grada Lipika objavljuje 
 

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike  
članova Savjeta mladih Grada Lipika 

 
I. 

Savjet mladih Grada Lipika je savjetodavno tijelo Grada Lipika koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja 
prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. 
 

II. 
Savjet mladih Grada Lipika broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.  



SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXVII;  Lipik, 18. veljače 2021. g. broj 1 str. 40 

U Savjet mladih Grada Lipika mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Lipika, 
koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 
godina života. 

 
III. 

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika imaju udruge koje su 
sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća 
srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u 
Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih. 

 
IV. 

Ovlašteni predlagatelj iz točke III. ovog javnog poziva, dužan je prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta 
mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. 
 

V. 
Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika podnose se u pisanom obliku 
i obavezno sadrže sljedeće podatke: 

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište 

odnosno boravište) i 
- obrazloženje kandidature. 

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.  
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog poziva, kandidatura mora 
dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište 
odnosno boravište). 

 
VI. 

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana ispunjavaju uvjete iz točke II. 

ovog poziva (kopiju osobne iskaznice odnosno potvrdu Policijske uprave o boravištu kandidata ne 
stariju od tri mjeseca), 

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (izvadak iz 
odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca), 

- reslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna skupina mladih. 
 

VII. 
Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika neće se 
uzeti u razmatranje. 

 
VIII. 

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika dostavljaju se na adresu:  Grad Lipik, 
Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja,  s naznakom "Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih Grada Lipika"  najkasnije do 8. ožujka 2021. godine.  
 

IX. 
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika, Odbor za izbor i 
imenovanja Gradskog vijeća Grada Lipika obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku 15 
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis 
važećih kandidatura. 
 

X. 
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor i  imenovanja Gradskog vijeća 
Grada Lipika dostavlja Gradskom vijeću Grada Lipika te ih objavljuje na internet stranicama Grada Lipika.  
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana na 
popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.  
Popis važećih kandidatura sadrži: 

- naziv predlagatelja, 
- ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana, 



SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXVII;  Lipik, 18. veljače 2021. g. broj 1 str. 41 

- datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana. 
 

XI. 
Gradsko vijeće Grada Lipika, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih Grada Lipika, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih 
kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika. 
 

XII. 
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika objavljuju se na Internet stranici  
Grada Lipika.  

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ:2162/02-03-02/1-21-1 
U Lipiku, 18. veljače 2021. 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18 i 42/20) i članka 32. Statuta Grada 
Lipika („Službeni glasnik” Grada Lipika br. 4/18-pročišćeni tekst, 1/20), Gradsko vijeće Grada Lipika na 22. 
sjednici održanoj 10. prosinca 2020.godine, donijelo je 

 
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE  

NA PODRUČJU GRADA LIPIKA ZA RAZDOBLJE 2016. -2020.GODINE 
 

Članak 1. 
U Programu razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za razdoblje 2016.-2020. godine (Službeni glasnik 
Grada Lipika br. 17/15) naslov se mijenja i glasi:  
„PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA LIPIKA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2027. GODINE“ 

 
Članak 2. 

U članku 1. stavku 1. iza riječi „vrijednosti“ dodaje se tekst: „u sektoru poljoprivrede“. 
 

Članak 3. 
U članku 2. stavku 1. iza teksta. „18. prosinca 2013.“ dodaje se tekst: „(SL L 352, 24.12.2013.) i 2019/316 od 21. 
veljače 2019.godine (SL L 48, 20.2.2019.)“.  
 

Članak 4. 
U članku 3. iza teksta „EZ br.104/2000“ dodaje se: „(EU) br.1379/2013“. 

 
Članak 5. 

U članku 5. broj: „2020.“ zamjenjuje se brojem „2027.“  
 

Članak 6. 
Članak 6. mijenja se i glasi: 
 
„Potpore se izračunavaju i odobravaju od nabavne cijene roba i opreme, izvedenih radova i usluga (montiranje 
i postavljanje). 
Ukoliko je korisnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost, iskazani porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv 
trošak.“ 
 

Članak 7. 
U članku 8. stavku 4. broj: „15.000,00“ zamjenjuje se brojem : „20.000,00“, u stavku 6. iza riječi : „isključeno“ 
dodaje se tekst: „osim u slučaju nastupa dvostrukog financiranja iz više izvora“ 
 

Članak 8. 
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U članku 9. stavku 2. točki 6. broj „6“ zamjenjuje se brojem „5“, a u točki 9. iza teksta „Lipik“ dodaje se tekst: „ne 
starija od 30 dana“ . 
 

Članak 9. 
U članku 10. stavku 1. broj „2020.“ zamjenjuje se brojem: „2027.“ 
 

Članak 10. 
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dobivanja pozitivnog Mišljenja o usklađenosti 
prijedloga potpore male vrijednosti od strane Ministarstva poljoprivrede RH, a vrijediti će za razdoblje od 2016. 
do 2027. godine. 
Izmjene i dopune Programa i Mišljene Ministarstva poljoprivrede RH objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Lipika. 
 
KLASA: 320-01/15-01/0002 
URBROJ: 2162/02-01-20-04 
Lipik, 10. prosinca 2020. 
 

Predsjednik: 

Mladen Dolić, ing.el. 
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Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 48. 
Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“  br., 4/18 – pročišćeni tekst, 1/20) Gradonačelnik Grada 
Lipika dana 03. studenog 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
 

I. 
Za člana Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Pakrac umjesto: 

 Mijo Štimac iz Marinog Sela, Marino Selo 131A  

imenuje se  

 Bore Tutić iz Lipika, Matije Gupca 48 

II.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Lipika.  

 
KLASA: 021-05/20-01/7 
UR.BROJ: 2162/02-02/20-2 
U Lipiku, 3.11.2020.  
 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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Na temelju čl. 10. st. 1. Odluke o upravljanju društvenim domovima i drugim prostorima u vlasništvu Grada 
Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6/17) gradonačelnik Grada Lipika donosi 
 

ODLUKU 
o visini novčane naknade za korištenje društvenih domova i drugih prostora u vlasništvu Grada Lipika 

 
Članak 1. 

Visina novčane naknade za korištenje društvenih domova i drugih prostora u vlasništvu Grada Lipika odnosi se 
na korištenje istih po danu. 
 

Člank 2. 
Uplata naknade za korištenje društvenog doma vrši se, u pravilu, prije potpisivanja zapisnika i primopredaje 
prostora, opreme i inventara, a najkasnije 15 dana po završetku korištenja prostora, na račun proračuna Grada 
Lipika, po ispostavljenom računu. 
 

Članak 3. 
Visina naknade iznosi: 
Društveni dom Antunovac .............................................................................................................. 200,00 kn / dan  
Društveni dom Brezine: 
Prostor društvenog doma br. 1. i 2. ............................................................................................. 300,00 kn / dan 
Prostor društvenog doma br. 2...................................................................................................... 200,00 kn / dan 
Prostor društvenog doma br. 2...................................................................... 150,00 kn / do 5 sati korištenja 
Društveni dom Bujavica ....................................................................................................................  50,00 kn / dan  
Društveni dom Filipovac ................................................................................................................. 600,00 kn / dan  
Društveni dom Gaj: 

Sala ........................................................................................................................................... 400,00 kn / dan 
Prostorija ............................................................................................................................... 200,00 kn / dan 
Iznajmljivanje tanjura ..........................................................................................................  1,00 kn / kom 

Društveni dom Jagma .........................................................................................................................  50,00 kn / dan 
Društveni dom Japaga ...................................................................................................................... 100,00 kn / dan  
Društveni dom Klisa ............................................................................................................................  50,00 kn / dan  
Društveni dom Kukunjevac ..............................................................................................................  50,00 kn / dan  
Društveni dom Marino Selo ........................................................................................................... 500,00 kn / dan  
Društveni dom Poljana .................................................................................................................... 600,00 kn / dan  
Društveni dom Poljana ....................................................................................  300,00 kn / do 5 sati korištenja  
Društveni dom Strižičevac ................................................................................................................  50,00 kn / dan  
Društveni dom Šeovica ......................................................................................................................  50,00 kn / dan 
Multikulturalni centar ...................................................................................................................... 300,00 kn / dan  
U slučaju korištenja doma dva dana za redom, cijena korištenja drugog dana umanjuje se za 50%. 
 

Članak 4. 
Visina naknade za iznajmljivanje stolnjaka ................................................................................  7,00 kn / kom  
 

Članak 5. 
Ovom odlukom stavljaju se izvan snage Odluka o visini novčane naknade za korištenje društvenih domova i 
drugih prostora u vlasništvu Grada Lipika, KLASA: 372-03/17-01/11, URBROJ: 2162/02-03-04/8-18-3 od 
26.01.2018. i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini novčane naknade za korištenje društvenih 
domova i drugih prostora u vlasništvu Grada Lipika, KLASA: 372-03/17-01/11, URBROJ 2162/02-03-04/8-18-
5 od 16.02.2018. 
 

Članak 6. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Lipika i u „Službenom 
glasniku Grada Lipika“. 
 
KLASA: 372-03/17-01/11  
URBROJ: 2162/02-03-04/2-21-6 
U Lipiku 04. siječnja 2021. 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 
4/18 - pročišćeni tekst i 1/20), gradonačelnik Grada Lipika donio je 

 
PLAN PRIJMA 

u službu u Grad Lipik za 2021. godinu  
 

I. Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Grad Lipik – Jedinstveni upravni 
odjel za 2021. godinu. 

 

II. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, 
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

III. Plan prijma u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta te potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno vrijeme. 

 

IV. U Gradu Lipiku zaposleno je 15 službenika i 1 namještenik na neodređeno vrijeme. 

 

V. U Gradu Lipiku – Jedinstveni upravni odjel u 2021., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u 
Proračunu Grada Lipika za 2021. planira se prijam na neodređeno vrijeme: 

-1 izvršitelj - Referent za komunalno i poljoprivredno redarstvo, srednja stručna sprema poljoprivredne struke. 

 

VI. U Gradu Lipiku u 2021., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Lipika za 2021. 
planira se prijam vježbenika: 

-1 izvršitelj – vježbenik – Stručni suradnik za računovodstvo - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik 
ekonomske struke. 

 
VII. U skladu s ovim planom prijma radna mjesta će se popunjavati sukladno Zakon o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

VIII. Plan prijma u službu u Grad Lipik za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u 
Službenom glasniku Grada Lipika. 

 
KLASA: 100-01/21-01/1 
URBROJ: 22162/02-03-02/1-21-1 
Lipik, 04. siječnja 2021. 
 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 48. 
Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik grada Lipika“ broj 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 1/20 i 4/20) 
gradonačelnik donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Odluke o korištenju javnih površina 
 

Članak 1. 

Članku 9. Odluke o korištenju javnih površina („Službeni glasnik grada Lipika“ br. 5/09, 2/12, 17/15, 5/16, 3/18 
i 6/19) dodaje se novi stavak koji glasi: 
 
„Korisnici javnih površina koji su bez svoje krivnje spriječeni u obavljanju djelatnosti za koju su dobili na 
korištenje javnu površinu ne plaćaju naknadu za korištenje za period u kojem su bez svoje krivnje bili 
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onemogućeni poslovati. Rješenje o oslobađanju plaćanja naknade donosi nadležni upravni odjel Grada Lipika 
po službenoj dužnosti“. 
 

Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Lipika. 
 
KLASA: 372-03/21-01/04 
URBROJ: 2162/02-03-04/5-21-1 
Lipik, 27. siječnja 2021. 
 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 

Temeljem članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik grada Lipika“ broj 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 
1/20 i 4/20) gradonačelnik donosi 

 
ODLUKU 

o prilagodbi građevine 
 

Članak 1. 

U cilju prilagodbe građevine na području Grada Lipika osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u 
2021. godini pristupit će se prilagodbi crkve sv. Franje Asiškog u Lipiku dogradnjom pristupne rampe. 
 

Članak 2. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika. 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Lipika. 
 
KLASA: 023-01/21-01/ 
URBROJ: 2162/02-03-04/5-21-1 
Lipik, 27. siječnja 2021. 
 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 

Na temelju članka 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 
1/20) te članka 15. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Lipika br. 9/16) 
gradonačelnik Grada Lipika donosi 
 

O D L U K U 
o davanju stana u najam 

 
Članak 1. 

Daje se u najam kuća u vlasništvu Grada Lipika, na adresi Omanovačka 120, Šeovica, površine 115,27 m2, na 
period od 5 godina, Viktoriji Božić iz Kukunjevca, Franje Filipovića 61, OIB: 76198229382. 
 

Članak 2. 
Stan iz članka 1. ove Odluke daje se u najam iz razloga potrebe demografske revitalizacije prostora – 
zbrinjavanja mladih obitelji i stavljanja nekretnine u vlasništvu Grada Lipika u funkciju. 
Grad Lipik će sa Viktorijom Božić zaključiti poseban Ugovor o najmu kojim će detaljnije urediti međusobna 
prava i obveze vezano uz provedbu ove odluke. 
 

Članak 3. 
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika 
 
KLASA: 371-02/20-01/19 
URBROJ: 2162/02-03-04/2-20-2 
U Lipiku 05. veljače 2021. god. 
 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 

Sukladno članku 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» br. 79/07., 113/08, 43/09, 
130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) i  članka 48. Statuta  Grada Lipika («Službeni glasnik Grada Lipika» br. 03/09, 
07/11, 02/13, 02/14, 01/18, 10/20 i 4/20), gradonačelnik donosi 
 

O D L U K U  
O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI 

 
Članak 1.  

Grad Lipik će u 2021. godini provoditi  mjere suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na 
području Grada Lipika i osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjera zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti, te osigurati sredstva u proračunu kao i stručni nadzor nad provođenjem tih 
mjera. 
 

Članak 2. 
Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodit će se u skladu sa Planom i programom preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za Grad Lipik za 2021.godinu. 

 
Članak 3. 

Gradonačelnik ovu odluku donosi u skladu sa Odlukom o provedbi mjera suzbijanja štetnika Klasa: 500-01/21-
01/9, Ur.broj:2177/1-02-21-3 od 29.siječnja 2021.godine koju je donio Župan Požeško-slavonske županije i 
sukladno glavi VI. točkom 1., st.2. Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(arthropoda) i štetnih glodavaca kojim je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije  od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 128/11, 
62/18). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Lipika“. 
 
KLASA: 322-01/21-01/01 
URBROJ: 2162/02-03-04/4-21-2 
Lipik, 19. veljače 2021. god. 
 

Gradonačelnik: 

Vinko Kasana, bacc.ing.agr. 


