
ZAPISNIK 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika održana 14. srpnja 2022. godine s početkom u 17:00 sati u Velikoj 

vijećnici Grada Lipika 

 

Prisutnih sjednici Gradskog vijeća bilo je jedanaest vijećnika: Mladen Dolić, Bore Tutić, Milan Vlajković, Dalibor 

Viboh, Ivica Nikić, Goran Bez te predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar. 

Odsutni su bili: Vlado Stakor, Tina Gadžić Husko, Viko Srganac, Tomislav Lneniček, Virna Krpan i Vedrana 

Vondrak. 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 komunalnu 

djelatnosti Irena Tutić.  

 

Slobodan Katunar pozdravlja sve nazočne, otvara aktualni sat te predlaže pitanja vijećnika. 

B. Tutić postavlja pitanje vezano za postavljanje klima uređaja u prostor vijećnice  

V. Kasana odgovara kako do sada nije bilo potrebe za klima uređajima pošto su se sjednice rjeđe održavale u 

ljetnim mjesecima 

M. Dolić predlaže da bi se vijećnica trebala urediti na adekvatniji način 

V. Kasana govori kako je najvjerojatnije vijećnica uređena tako kako zbog održavanja ceremonije vjenčanja. 

Naglašava kako bi i njemu bilo draže da vijećnici sjede oko velikog stola koji bi bio primjereniji za održavanje 

sjednica. 

M. Dolić  ističe kako je nezgodno to što vijećnik kad drži govor i obraća se nekome mora nekolicini prisutnih 

okrenuti leđa te napominje kako misli da Grad zaslužuje da ima adekvatni prostor za prijem ministara, premijera 

i gostiju 

S. Katunar govori da će takav prostor biti u Vili Zinke  

S. Katunar pita imaju li vijećnici primjedbi na zapisnik, te pošto nemaju zapisnik se usvaja jednoglasno. 

Zaključuje se aktualni sat. 

 

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju 

suglasnosti za jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu LIRA d.o.o. Lipik. 

2. Različito 

 

Dnevni red se usvaja jednoglasno. 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju 

suglasnosti za jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu LIRA d.o.o. Lipik. 

V. Kasana pojašnjava kako se radi o izmjenama kamatne stope sa 2,8% na 3,8% na iznos kredita za kupnju Vile 

Osječanke 

S. Katunar otvara raspravu  

M. Vlajković pita za koliko je iznos veći zbog povećanja kamate 

G. Horvat odgovara da se radi o iznosu od 300.000,00 kn 

S. Katunar zaključuje raspravu, stavlja točku na glasovanje te se ista jednoglasno prihvaća 

 

2. Različito   

V. Kasana dodaje kako je u Vili Osječanki na polovici rasvjetnih tijela još uvijek najlon, grijanje nije nikad radilo 

što znači da radijatori nisu mogli popucati i hrđati pošto u njima nikad nije bilo vode, podovi su u odličnom 

stanju i po svemu se vidi da onaj tko je to radio znao što radi te na ničemu nije štedio. Napominje kako je izrazito 

sretan što će Grad postati vlasnikom navedene nekretnine koju je nemoguće izgraditi, pogotovo u današnje 

vrijeme, za iznos za koji je kupljena. Govori i kako je već određena namjena objekta u koji će se preseliti 

poduzeće LIRA d.o.o. koje nakon preseljenja više neće morati plaćati visoke troškove najma prostora u kojem se 

trenutno nalaze. 

 

Zaključuje se sjednica. 

Sjednica završava u 17:16       Zapisničar:   

          Marino Kop 


