
ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Lipika održana 18. listopada 2022. godine s početkom u 16:00 sati u Velikoj 

vijećnici Grada Lipika 

 

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

Ivica Nikić, Vlado Stakor, Tina Gadžić  Husko, Virna Krpan predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar. 

Odsutni su bili: Vinko Strganac, Tomislav Lneniček, Goran Bez 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. 

 

V. Krpan zanima koji je rok završetka radova u Ulici Matije Gupca, odnosno kad završava projekt rekonstrukcije 

državne ceste D47, dionica Lipik – Dobrovac, te hoće li biti uređen pločnik s obje strane. 

V. Kasana odgovara kako je planirani završetak radova predviđen za kraj veljače iduće godine, međutim da je 

izvjesno da to neće baš tako biti. Ističe da su tražili od izvođača radova da se iz sigurnosnih razloga što prije asfaltira 

jedna strana staze tako da će se uskoro asfaltirati lijeva strana staze prema Dobrovcu dok će desna strana ići u skladu 

s projektom. 

M. Vlajković pita o novostima oko izgradnje nove ergele. 

V. Kasana odgovara kako se čeka početak radova, da je izvođač odabran, da je žalbeni rok prošao te da je samo 

potrebno potpisati ugovor o izvođenju radova. Napominje da se čeka sjednica Vlade RH na kojoj će dati pravo 

potpisa ravnatelju Državne ergele Đakovo i Lipik s izvođačem radova pošto se radi o projektu koji je vrijedan nekoliko 

milijuna kuna. 

M. Dolić postavlja pitanje vezano za radove na Vili Zinke pošto je primijetio da je skela skinuta. 

V. Kasana odgovara kako u ovom slučaju posrijedi problem sa izvođačem radova koji se trenutno nalazi u blokadi te 

najvjerojatnije odlazi u stečaj. Skela je bila iznajmljena te je vraćena. Održali smo sastanak s vlasnikom tvrtke te 

radimo na tome da se radovi izvedu do kraja. Također je potpisan ugovor za opremanje ali se čeka završetak 

građevinskih radova. 

Zaključuje se aktualni sat. 

 

Na zapisnik sa 11. sjednice  primjedbe su  imali S. Katunar i V. Krpan. 

 S. Katunar je zamolio da se isprave krive informacije napisane u 1. točki vezano za Davora Hušku, dok je V. Krpan 

imala primjedbu na gramatičke pogreške. 

Zapisnik se usvaja jednoglasno sa 9 glasova ZA uz ispravak netočnog navoda i gramatičkih pogrešaka. 

 

D N E V N I   R E D 

1. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod poslovne banke za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju 

objekata poslovne infrastrukture 

2. Različito 

Dnevni red se usvaja jednoglasno s 9 glasova ZA 

 

1. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod poslovne banke za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata 

poslovne infrastrukture 

G. Horvat obrazlaže vijećnicima da se radi o projektu prekogranične suradnje („Development through Digital 

Innovative HUBs in Gradiška, Daruvar Lipik and Kotor“) koji je s provođenjem započeo prije dvije godine i koji se 

treba isfinancirati u potpunosti da bi se dobio povrat. To su značajna sredstva, projekt je završio u srpnju ove godine i 

još sredstva nisu pristigla. To je razlog zbog kojeg kredit (rok otplate) treba produžiti, a rečeno je kako će sredstva biti 

uplaćena do kraja godine pa će shodno tome i kredit odmah biti isplaćen. 

Otvara se rasprava. 

V. Krpan zanima koliko iznosi ukupan iznos povrata 

G. Horvat odgovara kako Grad mora vratiti 2.470.000,00 kn dok će dobiti oko 315.000,00 eura. 

Odbor za financije i gospodarstvo Grada Lipika se sastao prije ove sjednice. Prisustvovalo je 4 od 5 članova odbora, V. 

Strganac nije bio prisutan. Nakon razmatranja Odbor predlaže Vijeću da se Prijedlog prihvati u cijelosti. 

Pošto nema dodatnih pitanja rasprava se zaključuje,prijedlog se daje na glasovanje i jednoglasno prihvaća sa 9 

glasova ZA. 

 



2. Različito 

S. Katunara zanima ima li kakvih novosti oko programa Zaželi. 

V. Kasana odgovara kako u petak u Lipik dolazi Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 

politike koji će tom prigodom uručiti ugovore za sve slavonske županije. 

M. Dolić se osvrće na građevinske radove na području Dobrovca, upozorava kako se na mjestu gdje se gradi 

nogostup, nalazi i stara kanalizacija. Kako je rekao postoje i šahte za priključak pa ga je zanimalo što će biti s onim 

kućanstvima koja se nisu priključila, tj. hoće li se taj novi nogostup morati razbijati. 

I. Tutić odgovara da je po izdavanju građevinske dozvole bilo potrebno tražiti uvjete od tvrtke Vode Lipik i svih drugih 

javnopravnih tijela te je za pretpostaviti da su iz tvrtke  Vode Lipik definirali na koji način će se to odrađivati.  

 

 

 

Zaključuje se sjednica. 

Sjednica završava u 16:30       Zapisničar:   

          Marino Kop 

 


