
Izvod iz ZAPISNIKA 

S 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA održana 23.3.2021. godine s početkom u 16,00 sati u Vatrogasnom domu u 

Lipiku. 

SJEDNICI SU NAZOČNI VIJEĆNICI: Mladen Dolić, Bore Tutić, Vlado Stakor, Milan Vlajković,  Mihaela Žili Petrović, Darko Derenj, 

Dijana Straga, Ivica Nikić, Marija Klapka Marinić,  Tina Gadžić Husko, Vinko Strganac, Igor Papić, Dalibor Viboh, Ivan Pleša 

NEDOSTAJE; Dijana Adžijević 

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. Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu od Gradske knjižnice i čitaonice Lipik 

2. Izvješće o financijskom poslovanju  Dječjeg vrtića Kockica Lipik u 2020. godini  

3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac u 2020. godini za gospodarenje otpadom 

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.godinu 

5. Izvješće o utrošku sredstava od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom 

pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske na području Grada Lipika 

za 2020. godinu 

6. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine 
7. Izvješće o izvršenju programa građenja i komunalne infrastrukture za 2020. godinu  

8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lipika za 2020. godine i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Lipika za 2020. godinu 

9. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama  

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu  

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik 

12. Rješenje o imenovanju Savjeta mladih Grada Lipika 

13. Različito  

Dnevni red je jednoglasno usvojen s 14 glasova ZA. 

M.Dolić daje zapisnik s 23. sjednice na glasovanje. 

S 14 glasova ZA usvojen je zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća. 
Svi materijali za točke dnevnog reda dostavljene su vijećnicima u pisanom obliku. 

 

Točka 1. 

Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu od Gradske knjižnice i čitaonice Lipik prihvaćeno je s 14 glasova ZA. 

Točka 2. 

Izvješće o financijskom poslovanju  Dječjeg vrtića Kockica Lipik u 2020. godini prihvaćeno je s 14 glasova ZA. 

Točka 3. 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac u 2020. godini za gospodarenje otpadom prihvaćeno je s 14 glasova 

ZA. 

Točka 4. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.godinu prihvaćeno je s 14 
glasova ZA. 

Točka 5. 

Izvješće o utrošku sredstava od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom 

pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2020. 

godinu prihvaćeno je s 14 glasova ZA. 

Točka 6. 

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine prihvaćeno je s 14 glasova ZA. 

Točka 7. 

Izvješće o izvršenju programa građenja i komunalne infrastrukture za 2020. godinu prihvaćeno je s 11 glasova ZA i 3 PROTIV. 

Točka 8. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lipika za 2020. godine i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Lipika za 2020. godinu donesen je s 11 glasova ZA i 3 PROTIV. 

Točka 9. 

Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama donesena je s 14 glasova ZA. 

Točka 10. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu donesen  je s 14 glasova 

ZA. 

Točka 11. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik donesena je s 14 glasova ZA. 

Točka 12. 

Rješenje o imenovanju Savjeta mladih Grada Lipika doneseno je s 14 glasova ZA. 

Točka 13. 

Različito  
Pod točkom različito nije bilo zaključaka. 

 

Sjednica je završena u 17,30 sati. 

 

ZAPISNIČAR                                                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Anita Jurković, struč.spec.publ.adm.                                                                                      Mladen Dolić, ing.el. 


