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Godina XVIII;

Na temelju čl. 57. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01 i 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08), čl. 71. st. 2. i čl. 95. st.1.
Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik grada Lipika“ br.
3/09) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Lipika od 25. svibnja
2010. god., Gradsko vijeće Grada Lipika na 18. sjednici
održanoj dana 4. studenog 2011. god. donijelo je
ODLUKU
o izmijeni i dopuni Statuta Grada Lipika

Lipik, 04.11.2011. g.
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Članak 3.
Ova Odluka i tekst Sporazuma stupaju na snagu
danom donošenja i biti će objavljeni u „Službenom glasniku
Grada Lipika“
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA: 021-05/11-01/11
URBROJ: 2162/02-01/1-11-2
Lipik, 04. studeni 2011. godine

I.
Predsjednik:
U čl. 71. stavku 1. Statuta Grada Lipika:
– u alineji 3. briše se „ i Bujavica“
– u alineji 6. briše se „ i Gornji“,
a dopunjuje se 19. i 20. alinejom koje glase:
– MO Bujavica za naselje Bujavica
– MO Gornji Čaglić za naselje Gornji Čaglić
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Lipika“

Ivan Molnar, ing.
Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika
(Službeni list Grada Lipika br. 03/09), Gradsko vijeće Lipik na
18. sjednici održanoj 04. studenog 2011. godine donosi
Rješenje
o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Požeško-slavonske županije
I.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA:021-05/11-01/15
UR.BROJ:2162/02-03/1-11-1
U Lipiku, 04. studeni 2011. godine

Za člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije imenuju se:
-

Vinko Kasana iz Lipika

Predsjednik:

II.

Ivan Molnar, ing.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Lipika“.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik
Grada Lipika“ br. 03/09), Gradsko vijeće Grada Lipika na 18.
sjednici održanoj 04. studenog .2011. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Požeško-slavonske županije

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA: 021-05/11-01/0011
URBROJ: 2162/02-01/1-11-4
Lipik, 04. studeni 2011. godine
Predsjednik:
Ivan Molnar, ing.

Članak 1.
Gradsko vijeće Lipika prihvaća Sporazum o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske
županije. (Tekst Sporazuma sastavni je dio ove Odluke).
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Lipika da potpiše
tekst Sporazuma u ime Grada Lipika.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08) i članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni list Grada
Lipika br. 03/09), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 18. sjednici
održanoj 04. studenog .2011. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne
postrojbe Požeško-slavonske županije

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA

Godina XVIII;

Lipik, 04.11.2011. g.

Broj 7

str. 2

I.

Članak 3.

Daje se suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

Članove vijeća mjesnog odbora biraju hrvatski državljani s
navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području
mjesnog odbora za čije se vijeće mjesnog odbora izbori
provode.
Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti
izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji
ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće
mjesnog odbora izbori provode.
Kandidatom se može biti samo na jednoj kandidacijskoj
listi i samo u mjesnom odboru u kojem kandidat ima
prebivalište.

II.
Ovaj Zaključak i tekst Statuta stupaju na snagu
danom donošenja i biti će objavljeni u „Službenom glasniku
Grada Lipika“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA: 021-05/11-01/0011
URBROJ: 2162/02-01/1-11-3
Lipik, 04 . studeni 2011. godine
Predsjednik:
Ivan Molnar, ing.
Na temelju članka 61. stavak 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), odredbi Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (NN br. 33/01, 10/02, 155/02,
45/03, 43/04, 40/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 76.
stavak 3. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada
Lipika“ br. 3/09), Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj 18.
sjednici održanoj 04. studenog 2011. g. donijelo je:
ODLUKU
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na
području Grada Lipika
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju postupak pripreme i
provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na
području Grada Lipika, predlaganje kandidata, tijela za
raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, glasovanje i
utvrđivanje rezultata glasovanja, troškovi provedbe mjesnih
izbora te druga pitanja u svezi izbora članova Vijeća mjesnih
odbora.
Članak 2.
Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim
izborima, tajnim glasovanjem u skladu sa zakonom, Statutom
Grada Lipika i ovom Odlukom.
Broj članova Vijeća mjesnih odbora određuje se u skladu sa
mjerilima određenim Statutom prema broju birača i to:
- 3 člana – MO koji ima do 300 upisanih birača
- 5 članova – MO koji ima od 301 do 1000 upisanih birača
- 7 članova – MO koji ima više od 1001 upisanih birača

Članak 4.
Članovi vijeća mjesnog odbora nisu opozivi, a prava i
dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća mjesnog
odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri
godine.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na
redovnim izborima traje do objave odluke Gradonačelnika
Grada Lipika o raspisivanju izbora ili do objave odluke o
raspuštanju vijeća mjesnog odbora u skladu sa zakonom i
Statutom Grada Lipika.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim
izborima.
Članak 5.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području
Grada Lipika raspisuje Gradonačelnik Grada Lipika posebnom
odlukom o raspisivanju izbora kojom utvrđuje točan datum
održavanja izbora.
Ako je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog
odbora, sukladno zakonu, prijevremeni se izbori trebaju
održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može
proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Kada je vijeće mjesnog odbora raspušteno u kalendarskoj
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i
održati prijevremeni izbori.
Članak 6.
Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka
redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim
slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pismene ostavke
predsjedniku vijeća mjesnog odbora, sukladno pravilima
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o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta
odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
danom pravomoćnosti sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao
biti izabran za člana vijeća mjesnog odbora, danom
donošenja odluke Gradonačelnika Grada Lipika
ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora,
danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo, danom njegova prestanka,
smrću,
ako počne obnašati dužnost iz članka 7. ove Odluke,
danom stupanja na dužnost.
Članak 7.

Član vijeća mjesnog odbora ne može istodobno biti
gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog
tijela Grada Lipika te ravnatelj ustanove kojoj je Grad Lipik
osnivač.
Članak 8.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mjesnog odbora mandat
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na stranačkoj listi
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran
član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj
liste.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskog
listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi
politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član
vijeća mjesnog odbora kojemu je prestao mandat.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na nezavisnoj listi
zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s dotične liste.
Zamjenik člana vijeća mjesnog odbora počinje obnašati
dužnost nakon što je članu vijeća mjesnog odbora prestao
mandat prema odredbama članka 6. ove Odluke.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnog glasovanja.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog
glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.
Nitko ne može tržiti od birača da objavi svoje glasačko
opredjeljenje.
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II. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 10.
Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora su:
1. Gradsko izborno povjerenstvo
2. Povjerenstvo za izbor članova Vijeća MO
3. Birački odbori
Opći nadzor zakonitosti izbora za članove Vijeća MO
provodi Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Gradskog vijeća Grada Lipika.
Članak 11.
Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni
sastav, a čine ga predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici
(predsjednik ne smije biti član političke stranke i mora biti
diplomirani pravnik).
Stalni sastav imenuje Gradsko vijeće iz redova stručnih
djelatnika.
Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva
određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor
članova vijeća, a čine ga dva predstavnika većinske političke
stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena
predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicije, sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Lipika, te njihovi
zamjenici. Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika
političkih stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se izbor
obavlja kockom između predloženih kandidata pred Odborom
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća
Grada Lipika.
Članak 12.

-

-

Članak 9.

Lipik, 04.11.2011. g.

Gradsko izborno povjerenstvo:
imenuje članove izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća MO i nadzire njihov rad
propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe
izbora
daje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava za
izbor članova vijeća MO i utvrđuje kalendar izbornih
radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja
sukladno zakonu, statutu i ovoj odluci
rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izboru članova vijeća MO
odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove u
skladu sa zakonom, Statutom Grada Lipika i ovom
Odlukom.
Članak 13.

Povjerenstva za izbor članova vijeća MO ima stalni i
prošireni sastav.
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Stalni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća MO
čine predsjednik, dva člana te njihovi zamjenici, a imenuju se
iz redova stručnih djelatnika.
Prošireni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća MO
određuje se po prihvaćanju i objavi lista za izbor članova
vijeća, a čine ga jedan predstavnik većinske političke stranke,
odnosno koalicije i jedan dogovorno predloženi predstavnik
oporbenih stranaka, odnosno koalicije, sukladno stranačkom
sastavu Gradskog vijeća Grada Lipika te njihovi zamjenici.
Ako se ne postigne dogovor o jednom predstavniku
političkih stranaka i njegovom zamjeniku, njegov se izbor
obavlja kockom između predloženih kandidata pred Gradskim
izbornim povjerenstvom.

-

-

-

-

Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO:
brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora,
imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore,
određuje biračka mjesta za mjesne izbore,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,
na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje
kandidacijske liste za članove Vijeća mjesnih odbora kao i
zbirnu listu za svaki mjesni odbor,
nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova
Vijeća mjesnih odbora u skladu sa zakonom i ovom
Odlukom,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima na području svakog mjesnog odbora te
objavljuje rezultate mjesnih izbora,
obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, Statutom
Grada Lipika i ovom Odlukom.
Članak 14.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi
neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i
tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva
člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje
većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i
zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicija
sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Lipika.
Političke stranke su dužne dostaviti imena kandidata
Povjerenstvu najkasnije osam dana prije održavanja izbora.
Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO imenovat će
predsjednika, članove i njihove zamjenike najkasnije pet dana
prije dana održavanja izbora.
III. KANDIDIRANJE
Članak 15.
Liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora predlažu
političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
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Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor
članova vijeća mjesnog odbora na način propisan njihovim
statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na
temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi
računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih
stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova
vijeća mjesnog odbora.
Članak 16.
Kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu
kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti
odgovarajući broj potpisa birača s prebivalištem na području
mjesnog odbora za koji se predlaže lista.
Broj potrebnih potpisa iz stavka 1 ovog članka je 5% od
ukupnog broja birača prema posljednjim održanim izborima.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva
tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Članak 17.
Potpisi birača prikupljaju se na obrascu koji propisuje
Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore, a u koji se
unosi ime i prezime, datum rođenja i adresa za svakog
potpisanog predlagatelja.
Svaki birač svojim potpisom može podržati samo jednu
kandidacijsku listu.
Članak 18.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni povjerenstvu za
izbor članova vijeća MO najkasnije u roku od 14 dana od
dana raspisivanja izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno
stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv
stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu
predložila.
Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je
„Nezavisna lista Mjesnog odbora ___________“.
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.
Članak 19.
U prijedlogu liste obavezno se navode imena i prezimena
kandidata, datum rođenja, nacionalnost i adresa kandidata
predloženih na listi. Uz listu se dostavljaju i očitovanja svih
kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena od Gradskog
izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se, uz podatke iz prethodnog
stavka, navodi naziv liste, a kandidati na listi moraju biti
poredani od rednog broja 1. od zaključno rednog broja koliko
se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima.
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Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata
na listi.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti
nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati s
liste, a lista će se smatrati potpunom.
Članak 20.
Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO sastaviti će i za
svaki mjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljano
predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i
zbirnu listu i to u roku od četiri dana od dana isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Objava u smislu stavka 1. ovog članka dat će se u
pisanom obliku, postavom akta o objavi na oglasnu ploču ili
na drugo prikladno mjesto na području mjesnog odbora
dostupno građanima, a po mogućnostima i u javnim glasilima.
Članak 21.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno
koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka
predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na
zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.
Redoslijed nezavisnih kandidacijskih lista utvrđuje se
prema abecednom redu prezimena nositelja nezavisnih lista.
Članak 22.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili
drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i
obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu
pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana
održavanja izbora.
Članak 23.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora
kao i na dan izbora do zaključno 21,00 sat, zabranjena je
svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih
rezultata ili procjena rezultata izbora.
IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Članak 24.
Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se proporcionalnom
izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog
odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju
prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe
glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove
vijeća mjesnog odbora.
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Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa
svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan
broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista jedinice
(biračka masa liste) dijeli s brojem 1 do zaključno broja koliko
se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima. Od svih
dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički
djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske
liste (biračka masa liste).
Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću
mjesnog odbora koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih
glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.
Članak 25.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od
rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista
dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.
V. PROVEDBA IZBORA
Članak 26.
Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnog odbora
obavlja se na biračkim mjestima koja su određena na
području mjesnog odbora.
Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO objavit će koja
su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju
pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije
izbora. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Biračko mjesto mora uređeno na način da se osigura
tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute
sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih
kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.
Članak 27.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor
članova vijeća mjesnog odbora imaju pravo odrediti
promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog
izbornog postupka.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 28.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu,
glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska pod nadzorom Gradskog izbornog
povjerenstva.
Članak 29.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu
mjesnog odbora sadrži:
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naziv liste,
ime i prezime nositelja liste,
serijski broj,
pečat Gradskog vijeća Kandidacijske liste navode se na
glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na
zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 30.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na
glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni
broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.
Članak 31.
Glasovanje traje neprekidno 12 sati, od 07,00 do 19,00
sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Članak 32.
Na rad biračkih odbora analogno se primjenjuje odredbe
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Članak 33.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor
dostavlja odmah nakon sastavljanja zapisnika o svom radu
povjerenstvu za izbor članova vijeća MO, odnosno najkasnije
u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.
Povjerenstvo za izbor članova vijeća MO utvrdit će
rezultate glasovanja najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja
birališta.
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VII. TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA
Članak 35.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu
Grada Lipika.
O načinu korištenja financijskih sredstava iz prethodnog
stavka ovog članka i nadzoru nad njihovim korištenjem
odlučuje Gradsko izborno povjerenstvo.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 36.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja za
izbor članova vijeća mjesnog odbora mogu podnijeti politička
stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka
koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih
lista za izbor članova vijeća tog mjesnog odbora.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu
podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim
listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o
kojima se glasovalo.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih
stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je
podnijela samo jedna politička stranka.
Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.
Članak 37.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i
izbora članova vijeća mjesnog odbora rješava Gradsko
izborno povjerenstvo.
Članak 38.

Članak 34.
Kad povjerenstvo za izbor članova vijeća MO utvrdi
rezultate glasovanja za članove svakog vijeća mjesnog odbora
odmah će donijeti odluku o rezultatima glasovanja za svaki
mjesni odbor pojedinačno koju će objaviti na oglasnoj ploči u
sjedištu mjesnog odbora u kojem su izbori provedeni.
Odluka o rezultatima glasovanja sadrži:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko je ukupno birača glasovalo
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka
kandidacijska lista,
- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste
koji su izabrani za članove vijeća mjesnog odbora.
Po jedan primjerak odluke o rezultatima glasovanja
Gradsko izborno povjerenstvo dostavit će svakoj
kandidacijskoj listi prijavljenoj za izbore u pojedinom mjesnom
odboru.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i
izbora članova vijeća mjesnog odbora podnosi se Gradskom
izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Gradsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o
prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen
prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 39.
Ako Gradsko izborno povjerenstvo, rješavajući o
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale
na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i
odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati
održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz
prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na
postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora,
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nadležno izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti
rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 40.
Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem,
ima pravo žalbe Gradonačelniku Grada Lipika.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48
sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem Gradskog izbornog povjerenstva.
Gradonačelnik Grada Lipika dužan je donijeti odluku o
žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 41.
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Članak 46.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
provedbi izbora u mjesnim odborima na području Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 8/07).
Članak 47.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom
glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA: 013-01/11-01/2
URBROJ:2162-02/07-01-11/1
U Lipiku, 04. studeni 2011. godine

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su
propisane ovom Odlukom.

Predsjednik:
Ivan Molnar, ing.

Članak 42.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove
Odluke ne plaćaju se pristojbe.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" broj 3/09) i članka 11. stavak
2. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području
Grada Lipika, Gradsko vijeće Grada Lipika na 18. sjednici
održanoj dana 04. studenog 2011. god. donosi

Članak 43.
Prva, konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog odbora
sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih
rezultata.
Konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva
gradonačelnik Grada Lipika ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakonskom
roku, ovlašteni sazivač odmah će ponovno sazvati sjednicu,
koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora do izbora
predsjednika predsjedava dobno najstariji član.
Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom
predsjednika vijeća mjesnog odbora.

Rješenje o imenovanju članova
Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore
I.
U Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore
Grada Lipika imenuju se:
1) Ivančica Kiš, dipl.pravnik
- predsjednik
2) Marija Lokner - Zanetti, dipl.oec.
- član
3) Elizabeta Lujić, oec.
- član
Za zamjenike:
1) Marina Major, dipl.pravnik
2) Gordana Horvat, dipl.oec.
3) Davorka Adžijević,oec.

- zamjenik predsjednika
- zamjenik člana
- zamjenik člana

Članak 44.
II.
Danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora izabranog
prema odredbama ove Odluke prestaje mandat prethodno
izabranim članovima vijeća mjesnog odbora tog mjesnog
odbora.

-

Članak 45.
O pitanjima koja nisu uređena ovom Odlukom primijenit
će se odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradsko izborno povjerenstvo:
imenuje članove izbornog povjerenstva za izbor članova
vijeća MO i nadzire njihov rad
propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe
izbora
daje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava za
izbor članova vijeća MO i utvrđuje kalendar izbornih
radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja
sukladno zakonu, statutu i ovoj odluci
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rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izboru članova vijeća MO
odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove u
skladu sa zakonom, Statutom Grada Lipika i ovom
Odlukom.
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KLASA: 021-05/11-01/14
UR.BROJ: 2162/02-07/01-11/1
U Lipiku, 04. studeni 2011. godine
Gradonačelnik:

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Lipika“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA
KLASA: 013-01/11-01/2
UR.BROJ: 2162-02/07-01-11/2
U Lipiku, 04. studeni 2011. godine
Predsjednik:
Ivan Molnar, ing.
Temeljem članka 77. stavak 1. Statuta Grada Lipika
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 3/09) i članka 5. Odluke o
izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada
Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 7/11) donosim
slijedeću

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
mjesnih odbora na području Grada Lipika
I.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Lipika.
II.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja
04. prosinca 2011. godine.

Antun Haramija, oec.
Gradonačelnik Grada Lipika, na temelju članka 84.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“,
broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka
Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovne zone „Centar“
u Lipiku objavljuje
Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovne zone
„Centar“ u Lipiku
Pozivaju se svi zainteresirani na javnu raspravu o
prijedlogu IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
stambeno-poslovne zone „Centar“ u Lipiku.
Javni uvid održat će se u trajanju od 15. studenog
2011.god. do 30. studenog 2011.god. u Upravnom odjelu za
graditeljstvo i komunalnu djelatnost Grada Lipika.
Javno izlaganje će se održati 23. studenog
2011.god. u srijedu u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada
Lipika na adresi Marije Terezije 27 u Lipiku.
Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja,
prijedloga i primjedbi na prijedlog IV. Izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovne zone „Centar“
u Lipiku je 15 dana od dana početka javne rasprave odnosno
od 15. studenog 2011.
GRADONAČELNIK

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Grada Lipika“.
Odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Lipika,
oglasnim pločama mjesnih odbora, te na internet stranici
Grada Lipika.
GRADONAČELNIK

Klasa: 350-02/11-1/1
Urbroj: 2162-02/11-01/30
U Lipiku, 04. studeni 2011. god.
Gradonačelnik:
Antun Haramija, oec.

