
Izvod iz ZAPISNIKA 
S 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA održana 18. 2.2021. godine s početkom u 16,00 sati u Društvenom domu u Marinom Selu. 
SJEDNICI SU NAZOČNI VIJEĆNICI: Mladen Dolić, Bore Tutić, Vlado Stakor, Milan Vlajković,  Mihaela Žili Petrović, Darko Derenj, Dijana Straga, 

Ivica Nikić i Dijana Adžijević, Marija Klapka Marinić,  Tina Gadžić Husko, Vinko Strganac i  Igor Papić. 
NEDOSTAJE; Ivan Pleša 
NAZOČNI; gradonačelnik Grada Lipika Vinko Kasana, zamjenik gradonačelnika Slobodan Katunar, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Veronika 
Prhal, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Irena Tutić, voditeljica ureda gradonačelnika Anita Jurković, direktor 
LIPKOM-a Marijan Strganac, predstavnik medija Matija Kulhavi 
M.Dolić, konstatira da je nazočno 14 od 15 vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke, te daje dnevni red na glasovanje. 
DNEVNI RED  1. Statut Grada Lipika  
  2. Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine  

3. Izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika 
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik  
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju produžnog boravka u Osnovnoj školi Lipik u Lipiku  
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
7. Izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika  
9. Izmjene i dopune Odluke o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik 
10.Odluka o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 
11. Javni Poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika 

12. Izmjenu Odluke  o izboru Odbora za izbor i imenovanja  
13. Izmjenu Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo, financije i proračun  
14. Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Gradu Lipiku  
15. Različito  

Dnevni red je jednoglasno usvojen s 14 glasova ZA. 
M.Dolić daje zapisnik s 22. sjednice na glasovanje. 
Sa 13 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN usvojen je zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća. 
Točka 1. 

Statut Grada Lipika  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesen je Statut Grada Lipika. 
Točka 2. 
Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. Godine.  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesen je Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 
2021. do 2025. godine. 
Točka 3. 
Izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika.  

Jednoglasno s 14 glasova ZA donesene su  Izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na 
području Grada Lipika. 
Točka 4. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik.  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik.  
Točka 5. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju produžnog boravka u Osnovnoj školi Lipik u Lipiku  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju produžnog boravka u Osnovnoj školi Lipik u 

Lipiku.  
Točka 6. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama. 
Točka 7. 
Izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 
Jednoglasno s 14 glasova ZA Izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 
Točka 8. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika. 
Točka 9. 
Izmjene i dopune Odluke o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik 
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesene su Izmjene i dopune Odluke o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik 
Točka 10. 
Odluka o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je  Odluka o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2. 

Točka 11. 
Javni Poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesen je Javni Poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika.  
Točka 12. 
Odluka  o razrješenju i imenovanu člana  Odbora za izbor i imenovanja.  
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je Odluka o razrješenju i imenovanu člana  Odbora za izbor i imenovanja.  
Točka 13. 
Odluka  o razrješenju i imenovanu člana  Odbora za gospodarstvo, financije i proračun  

Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je Odluka  o razrješenju i imenovanu člana  Odbora za gospodarstvo, financije i proračun.  
Točka 14. 
Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Gradu Lipiku 
Jednoglasno s 14 glasova ZA donesena je Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Gradu Lipiku 
Sjenica je završena u 17,30 sati. 
 
ZAPISNIČAR                                                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Anita Jurković, struč.spec.publ.adm.                                                                                      Mladen Dolić, ing.el. 


