
Z A P I S N I K 
6.sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika održana 20.siječnja 2022. godine s početkom u 18:00 sati u prostoru Quelle u Lipiku 

 
Prisutnih sjednici Gradskog vijeća bilo je dvanaest vijećnika : Mladen Dolić, Bore Tutić, Vlado Stakor, Tina Gadžić Husko, Milan 
Vlajković, Dalibor Viboh, Ivica Nikić, Vinko Strganac, Virna Krpan, Tomislav Lneniček, Vedrana Vondrak, te predsjednik Gradskog 
vijeća Slobodan Katunar. 
Goran Bez se ispričao zbog odsustva. 
Pozivu na sjednicu Gradskog vijeća odazvali su se i gradonačelnik Vinko Kasana, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Lipika Veronika Prhal, voditeljica odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Gordana Horvat, voditeljica odsjeka 
za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Irena Tutić. Sjednici je također prisustvovao direktor Komunalca d.o.o. 
Pakrac Josip Bišćan, te zaposlenik Lipičkog Compasa Matija Kulhavi. 
S.Katunar sve pozdravlja, otvara aktualni sad, te poziva vijećnike na postavljanje pitanja. 
T.Lneniček se prvi javio za riječ, sve je pozdravio te naglasio kako imamo toplu vodu, konje lipicance, staklanu, Studenac, bolnicu, 
umjetnu inteligenciju, potencijal, ali nemamo stanovništvo, prema novom popisu smanjio se broj stanovništva za 1121. Zanimalo 
ga je kako se planira zaustaviti daljnji odlazak stanovništva te hoće li doći do kakvih promjena u donošenju odluka koje se donose 
politički, a ne zdravorazumski, logično i u interesu svih građana. Zamolio je da se kaže koje mjere se planiraju i kako se misli riješiti 
taj problem?  
V.Kasana je zamolio cijenjenog vijećnika da imenom i prezimenom kaže koji su to građani i koji poduzetnici dijeljeni na podobne 
i nepodobne i tko ih je to dijelio. Što se tiče izvještaja iz popisa stanovništva, kako je vidljivo i za osale gradove i općine, svugdje 
je trend opadanja stanovništva, čak i kod razvijenijih gradova. Istaknuo je kako Grad Lipik ima niz mjera koje doprinose 
stanovništvu, a to su jednokratna pomoć za novorođeno dijete, pomoći u odjeći i pelenama za novorođenčad, sufinanciranje 
dječjeg vrtića, školskog pribora te produženog boravka u školi. Nadalje, sve te mjere trebaju doprinijeti povećanju broja 
stanovništva. Niz demografskih mjera mogu se smatrati i mjere u poticanje gospodarstva, jer su kroz to ljudi zaposleni, pomaže i 
naša razvojna agencije, naše poduzetničke zone, sufinanciranje prvog zapošljavanja, sufinanciranje nabavke dugotrajne imovine 
i još niz mjera. Smatra da su to sve mjere koje doprinose povećanju stanovništva i potiču ih na život na našem području. Zamolio 
je i vijećnike da predlože nove mjere. Istaknuo je da je to samo dio mjera. 
V.Vondrak je zanimalo je li istina da se Vode Lipik spajaju sa Tekijom d.o.o., i ako je što će se dogoditi sa zaposlenicima? 
V.Kasana je odgovorio da je istina te što se tiče zaposlenika izjavio je da se njihov status ne mijenja i da oni ostaju na svojem 
radnom mjestu gdje su radili i do sada. Naglasio je da je najveća promjena to je da će Vode Lipik vjerojatno biti ispostava Tekije. 
Napominje da je takva organizacija zakonski predviđena na cijelom području Republike Hrvatske, sva uslužna područja su tako 
formirana. 
V.Vondrak je postavila još jedno pitanje vezano za objavu u novinama da su gradovi Daruvar i Lipik dali preko stotinu tisuća kuna 
za razvoj robotike firmi koju vodi pomoćna knjižničarka. Vijećnicu je zanimalo je li došlo do sukoba interesa, je li sve u redu ili 
postoji priča u pozadini? 
V.Kasana govori što se Grada tiče nema nikakvog sukoba interesa, trebali su tu uslugu, raspisan je natječaj, dobivena ponuda, 
angažirala se tvrtka koja to radi, odradili su posao, mi smo platili i to je to. 
V.Strganac pozdravio je sve prisutne te se kao i kolega Lneniček osvrnuo na popis stanovništva. Izjavio je kako u Lipiku smanjeno 
za 17% našega stanovništva. Složio se s vijećnikom Lneničekom da je puno odluka u „našoj kući“ doneseno više politički motivirano 
nego zdravorazumski da to bude na dobrobit cijelog kraja. 
S.Katunar ga je prekinuo te rekao V.Strgancu da ne vrijeđa, jer su svi pri razumu. 
V.Strganca nastavio je i podsjetio gradonačelnika V.Kasanu na odluku u slučaju ZRC-a. Rekao je da se trebalo pričekati mjesec 
dana jer bi se pružila prilika „onom engleskom“ investitoru da možda uplati „tih tridesetak miliona eura“. U tom trenutku 
gradonačelnik je na sjednici u financijskoj agenciji u Zagrebu zajedno s ministrom Linićem glasao da se stečaj pokrene odmah. 
Vijećnik je naglasio da smo čekali jako dugo i misli da mjesec dana ne bi bio problem. Isto tako, kaže da kada dođe vanjski investitor 
otvorena su mu sva vrata i govori kako je to u redu. Međutim, smatra da postoje i domaći investitori, konkretno da je Poljoprivreda 
Lipik tražila promjenu prostornog plana u vidu brisanja dvije ili tri riječi u jednoj rečenici i to do danas nije napravljeno, a već 
nekoliko puta se prostorni plan mijenjao. Sugerirao je gradonačelniku da se ne boji podržati domaće investitore, treba im otvoriti 
vrata i podržati ih bez rezerve jer oni su tu već 30-50 godina i rade za dobrobit cijele zajednice. Dodatno se osvrnuo na trenutnu 
situaciju sa hotelom i Kursalonom, bilo bi dobro da se to proba ubrzati. Istaknuo je intervju g. Anušića, župana Osječko-baranjske 
županije gdje naglašava da je potreban konsenzus svih političkih stranaka, da se ne ustručavamo političkih protivnika i prihvaćanja 
njihovih prijedloga. Većim dijelom njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni na način na koji su to oni htjeli, ali su zadovoljni da su 
prihvaćeni onom odlukom „sada nećemo prihvatiti potporu za mlade zato što je to predložio HSS ili Strganac, ali ćemo mi tu istu 
odluku progurati kada ju mi predložimo za mjesec, dva, šest“. 
V.Kasana je odgovorio kako se nada da V.Strganac ne misli ozbiljno što se tiče prve konstatacije. Što se tiče Kursalona, 
Wandelbahna, pokazat će vrijeme, nema nikakvih novosti osim da se intenzivno radi na tome. Zanimalo ga koji je to domaći 
investitor kojemu nije pružena prilika, koji nije dobio podršku, koji je bio u Gradu i da nije dobio priliku da investira? Istaknuo je 
kako svakog tko pokuca na vrata i želi investirati, da li domaći, da li strani investitor, dobro je došao i sigurno će ga dočekati 
otvorena vrata. Što se tiče stanovništva izjavio je kako se ne bi ponavljao, da je sve već odgovorio. Izjavio je da su uvijek za 
investiranje, da se odluke mijenjaju da bi bile podobnije investitorima, ali je naglasio da mi nismo toliko atraktivni koliko ponekad 
mislimo da jesmo. Naglasio je kako smo još uvijek „debelo“ u minusu od rata i kako nam još nije sve obnovljeno kako treba da 
budemo na nuli. 



V.Strganac je izjavio kako već dugo vremena Poljoprivreda Lipik čeka da se promijene samo dvije riječi „osim smještaja“ i da to 
nikako nije riješeno. 
V.Kasana je izjavio kako je to u prošloj promjeni prostornog plana izmijenjeno. 
T.Gadžić Husko moli da joj se pojasni zašto se gradom širi određeni miris, odnosno „smrad“, te ju zanima je li to vezano uz 
aglomeraciju? Zanima ju također estetski problem na križanju ulice M. Gupca i Frankopanske, velika hrpa građevinskog otpada i 
može li se vlasnika potaknuti da ukloni? 
V.Kasana je odgovorio kako je evidentno nešto ne štima sa novom kanalizacijom i da će se to riješiti jer ovako ne može ostati. 
Vjerojatno je do novih poklopaca na kanalizaciji. Upoznat je s time i inzistira na njegovom rješavanju. Što se tiče otpada odgovorio 
je da je vlasnik obavješten. 
S.Katunar zaključuje aktualni sat. 
S.Katunar je podsjetio vijećnike kako su uz materijale dobili dvije izjave vezano za sprječavanje sukoba interesa te moli one koji 
ispunjavaju uvjete da dostave ispunjene izjave u upravu grada, najkasnije tijekom idućeg tjedna. Nadalje, izjavio je da je zapisnik 
prošle sjednice poslan zajedno sa materijalima, te pita ima li primjedbi na zapisnik. 
T.Lneninček zatražio je da se ispravi dio u kojem je Ariana Vela na njegovo pitanje „Bi li živjela u Lipiku?“ gospođa Vela odgovorila 
„Ne“ što nije uneseno u zapisnik. 
S.Katunar je utvrdio kako će se taj dio ponovno preslušati te ako je tako da će se zapisnik ispraviti. Zatražio je od vijećnika da se 
izjasne usvaja li se zapisnik s mogućom izmjenom vijećnika Lneničeka. Nitko nije imao daljnjih primjedbi na zapisnik te je isti 
usvojen kao takav sa 12 glasova ZA. 
S. Katunar je nastavio te zatražio od vijećnika da usvoje dnevni red dostavljen u materijalima 12 vijećnika je glasalo ZA predloženi 
dnevni red. 

Dnevni red: 
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika 
2. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Lipik 
3. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama 
4. Prijedlog Dopune Odluke o jednostavnoj nabavi 
5. Prijedlog izmjene i dopune Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za 
razdoblje od 2021. do 2025. godine 
6. Prijedlog Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća Grada Lipika i članove radnih tijela Gradskog vijeća Grada Lipika 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela Grada Lipika  
8. Razno 
 
TOČKA 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Lipika 
S.Katunar otvara raspravu. 
J.Bišćan izjavio je kako se prijedlogom ove odluke ne mijenjanu uvjeti na domaćinstva, a kod poduzetnika su te izmjene vrlo male. 
Cijena je ostala ista, samo izmjena da kod poduzetnika kada su imali dvije kante plaćali su dva puta po 19 kuna plus 7 kuna za 
minimalnu uslugu, a sada će imati jedan paušal i 7 kuna po odvozu. Za sto i više litara prije je bio odvoz po litri, a sada će im se 
naplaćivati paušal od 19 kuna. Ostale izmjene su više kozmetičke prirode.  
V.Vondrak je zanimao članak 5. – Miješani komunalni otpad odvozi se jednom u dva tjedna, zanima ju što je sa mjestima u kojima 
je to malo, može li se to povećati na jednom tjedno. Postoji li mogućnost da se provjeri u tim naseljima ima li potrebe za 
povećanjem broja pražnjena. 
J.Bišćan je odgovorio kako su proveli analizu kako u manjim naseljima nema potrebe za 4 odvoza mjesečno jer su se kante izvlačile 
jednom mjesečno. Zbog optimizacije rada je donesena odluka da se na tim područjima odvozi svaki drugi tjedan, a za sve one koji 
imaju veće potrebe omogućen je dodatni spremnik od 120 l na koji se ne naplaćuje paušal već samo odvoz. Ti spremnici su 
stanovništvu dostupni bez naknade. 
V.Vondrak je pitala može li se onda zatražiti besplatno još jedan spremnik. 
J.Bišćan odgovara potvrdno. 
S.Katunar zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog odluke jednoglasno je usvojen sa 12 glasova ZA. 
J.Bišćan je napustio sjednicu. 
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Lipik 
S. Katunar otvara raspravu. Kako vijećnici nisu imali pitanja, zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog odluke 
jednoglasno je usvojen sa 12 glasova ZA. 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 
S. Katunar otvara raspravu. Kako vijećnici nisu imali pitanja, zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog odluke 
jednoglasno je usvojen sa 12 glasova ZA. 
 
TOČKA 4. Prijedlog Dopune Odluke o jednostavnoj nabavi 
S.Katunar je otvorio raspravu. 
T.Lneničeka je zanimalo zašto se diže na 20.000,00 kuna i koliko je do sada bilo. Zanima ga zašto nije cijeli dokument priložen. 



I.Tutić je odgovorila kako je link na cijeli dokument naveden u članku 1. te klikom na isti otvara se temeljna odluka koja je 
donesena na prošloj sjednici gradskog vijeća. Nadalje, istaknula je kako Zakon o javnoj nabavi regulira da se nabava do 20.000 kn 
ne unosi u plan nabave te je ovom izmjenom omogućeno lakše poslovanje u vrijeme kad gradonačelnik izbiva. 
T.Lneničeka je i dalje zanimalo koji je razlog, što to mi nabavljamo za 20.000,00 kuna? 
V.Kasana je odgovorio kako je puno razloga što ne može čekati njegov potpis, npr. spojnice za uređenje grada koje su hitno 
trebale. 
T. Lneniček je izjavio da spojnice ne mogu koštati 20.000,00 kuna. 
G.Horvat je izjavila kako nam je neki dan hitno trebala dimovodna cijev. 
T. Lneniček je izjavio da mu nije jasno zašto mora biti do 20.000 kuna. 
S.Katunar zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog je usvojen sa 10 glasova ZA, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan. 
 
TOČKA 5. Prijedlog izmjene i dopune Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada 
Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine 
S. Katunar je otvorio raspravu. Kako vijećnici nisu imali pitanja, zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen sa 12 glasova ZA. 
 
TOČKA 6. Prijedlog Odluke o naknadi za članove Gradskog vijeća Grada Lipika i članove radnih tijela Gradskog vijeća Grada 
Lipika 
S.Katunar je otvorio raspravu. 
T.Lneniček je izjavio kako se špara na svakom „čošku“ te smatra da je ovo nepotreban trošak. Izjavio je kako je svaki vijećnik, 
odnosno on, ovdje zbog časti i da bi on ukinuo naknadu za vijećnike. 
V.Strganac je rekao kako ovo nije previše novaca, ali svejedno misli da nije vrijeme za ovu odluku te apelira na sve vijećnike da 
glasaju protiv ove odluke. 
V.Kasana je odgovorio kako su se sagledali i okolne gradove, te napominje kako jest čast biti u Gradskom vijeću, no neke 
minimalne troškove treba se pokriti. Govori kako se puno radi, kako će biti puno sjednica te kako bude bilo puno troškova, te 
smatra da je ovo mala „nagrada“ i minimalna naknada. 
V.Vondrak je rekla kako se slaže s vijećnicima Strgancem i Lneničekom i htjela bi to odgoditi i pričekati neko vrijeme kako bi 
građani vidjeli da u ovo teško vrijeme i oni nešto pridonose zajednici. 
V.Strganac je još jednom apelirao na sve vijećnike da glasaju protiv ove odluke. 
S.Katunar zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA, 4 glasa protiv. 
 
TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika 
S.Katunar je otvorio raspravu. 
V.Vondrak je zanimalo je li u drugim poslovnim subjektima kojima je osnivač Grad Lipik usuglašeno s ovim prijedlogom. 
S.Katunar je izjavio kako te odluke donose ti poslovni subjekti. 
V.Kasana je izjavio kako nije usuglašeno s ovim, već sa zakonom o minimalnoj plaći. 
S.Katunar je rekao kako oni donose za gradske, a ostali će za svoje. Pojednostavljeno, radi o usklađivanju minimalca. 
S.Katunar zatvorio je raspravu i točku stavio na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen sa 12 glasova ZA. 
 
TOČKA 8. Razno 
S.Katunar je otvorio raspravu. 
T.Lneniček se nadovezao na prethodnu točku, zanima ga znači li to da će se sve ustanove, trgovačka društva koja su u vlasništvu 
Grada Lipika moraju uskladiti sa zakonom, tj. imati povećanje minimalca. 
S.Katunar govori da je to minimalac, da je to zakonska obveza. 
T.Lneniček je pitao kad to možemo očekivati na vijeću te dokumente. 
S. Katunar je odgovorio da o tom ne odlučuje gradsko vijeće. 
V.Strganca je zanimala najava promjene prostornog plana za solarnu elektranu u Kukunjevcu, ima li kakvih informacija i hoće li 
ta investicija brzo zaživjeti. 
V.Kasana je odgovorio da se nada da će po završetku prostornog plana ići i investicija te da su investitori izjavili da su spremni, 
kupili se zemljište. 
S.Katunar je zaključio raspravu i 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Lipika. 
 
Sjednica je završila u 18:48h. 
 
 
Zapisničar/ka 
Veselovac Monikažć 


