SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIPIKA
____________________________________________________
Godina:VII
Lipik: 25. svibnja 1999.g.
Broj: 1

Sadržaj:
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o kupnji zemljišta,
2. Odluka o zamjeni nekretnina – stanova,
3. Odluka o upotrebi proračunskih sredstava za sufinaciranje izgradn je školske sportske
dvorane,
4. Odluka o neškodljivom tamanjenju štetočina (lisica),
5. Rješenje o imenovanju predstavnika grada Lipika u Skupštinu društva s ograničenom
odgovornošću za komunalne usluge “Komunalac” Pakrac,
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu i naknadi za komunalne
priključke,

7. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Lipika za 1998. g,
8. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o socijalnoj skrbi,
9. Odluka o privremenom utvrđivanju visine participacije za korištenje usluga u
jaslicama,
10. Odluka o prijenosu nekretnina,
11. Odluka o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Lipik i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Lipik
12. Rješenje.
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
1. Rješenje o imenovanju voditelja Odsjeka za gospodarstvo i javne potrebe,
2. Odluka o financiranju deratizacije.
______________________________________________________________________________
IZDAJE: Upravni odjel grada Lipika
UREÐUJE: Marica Pavlović, dipl.iur. uredništvo i redakcija: Lipik, M. Terezije 27
tel.034 421-001, fax. 034 421-031
Glasnik izlazi prema potrebi. Cijena se odredjuje prema količini tiskanog materijala.
Cijena:
300,00 kn - pretplata za 1999. godinu.
Žiro-račun br. 32731-630-180 Proračun Grada Lipika

Na temelju članka 36. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinica lokalne samouprave i uprave, te članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni
glasnik Grada Lipika" br. 3/97), Gradsko vijeće Lipik na svojoj 18. sjednici, održanoj
dana 12.ožujka1999. g. donijelo je slijedeću
ODLUKU
o kupnji zemljišta
I
Prihvaća se ponuda Martinović Mate iz Lipika za otkup poljoprivrednog zemljišta
koje se nalazi u k.o. Lipik, upisano u zk.ul. br.113 čk.br. 410/1 (novi broj 543) u
površini od 736 čhv, za iznos od 32.400,00 kn.
Vrijednost zemljišta je utvrđena na temelju procjene sudskog vještaka, te je ista
sastavni dio ove Odluke.
II
Ovlašćuje se gradonačelnik Lipika da u smislu ove Odluke sklopi Ugovor o
kupoprodaji predmetnog zemljišta.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u "Službenom
glasniku grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 945-01/98-01/15-2
Urbroj: 2162/02-98-1
Lipik, 12.ožujka.1999.

LIPIK
Predsjednik:

Martin Kovačić v. r.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine” br. 91/96) te članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br.3/97) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 18. sjednici održanoj 12. ožujka
1999.g.donijelo je
ODLUKU
o zamjeni nekretnina - stanova
Članak 1.
U suglasnosti sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Lipik
prihvaća se zamjena nekretnina i to:
- zgrada i dvorište u Lipiku, Slavonska 49 (tzv. vila Savić II) označena kao kčbr.

107 upisana u k.o. Lipik zk.ul.br. 345 vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Lipik (ranije: Kupališno lječilište Lipik).
- za stanove u Lipiku Vukovarska avenija 3/1 i 3/11 neto površina od po 41,30
m2 označenih kao kčbr.144/3 upisane u k.o. Lipik zk.ul. 528 vlasništvo Grada
Lipika.
Članak 2.
Gradsko poglavarstvo Lipik polazi od činjenice da su nekretnine - stanovi koji
čine predmet ove razmjene iste vrijednosti, a imajući u vidu kvalitetu i opremljenost
stanova, korisnu površinu za stanovanje, starost i lokaciju stambenih zgrada u
kojima se stanovi nalaze.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Lipika Stjepan Horvat da u smislu ove Odluke i po
prethodno datoj suglasnosti Poglavarstva sklopi u ime Grada Lipika sa Specijalnom
bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Lipik, ugovor o zamjeni nekretnina kako je
naprijed navedeno.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Lipika”.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 943-06/99-01/1
Urbroj:2162/1-01/1-99-1
U Lipiku, 12. ožujka 1999. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v. r.

Temeljem članka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada Lipika" 3/1997)
te članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Lipika za 1999. g. ("Službeni
glasnik Grada Lipika" 4/1998) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 18. sjednici odranoj
12. ožujka 1999. godine, donosi
ODLUKU
o upotrebi proračunskih sredstava za sufinanciranje
izgradnje školske sportske dvorane
Članak 1.
Ovom se Odlukom odobrava upotreba sredstava proračuna Grada Lipika u iznosu
od 420.000,00 kn u tekućoj godini za sufinanciranje izgradnje školske sportske
dvorane pri Osnovnoj školi "Lipik" u Lipiku .

Članak 2.
Navedena sredstva planirana su u posebnom dijelu proračuna Grada Lipika na
poziciji 22 - Kapitalni prijenos Osnovnoj školi "Lipik" Lipik za sportsku dvoranu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Slubenom
glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 402-08/99-01/11
Urbroj: 2162/2-01/1-99-1
Lipik, 12. ožujka. 1999. g.

PREDSJEDNIK:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju odredbi članka 17. stavak 8. Zakona o veterinarstvu ("NN" 70/97) i
članka 10. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br 3/97), Gradsko
vijeće Lipik na svojoj 18. sjednici održanoj 12. ožujka 1999. godine donijelo je
ODLUKU
o neškodljivom tamanjenju
štetočina (lisica)
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se neškodljivo tamanjenje štetočina (lisica) na području
Grada Lipika.
Članak 2.
Tamanjenje štetočina (lisica) obavljati će se putem registriranih lovačkih društava
na području Grada Lipika i to:
1. Hrvatsko lovačko društvo "Jelen" iz Lipika
2. Hrvatsko lovačko društvo "Slavuj" iz Gaja
Tamanjenje štetočina (lisica) obavljati će se na način da se poštuju pozitivni
zakonski propisi.
Članak 3.
Za obavljeno tamanjenje štetočina, lovačkim društvima isplatiti će se naknada na
temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih dokumenata.
Za svaku odstrijeljenu lisicu lovačkim društvima iz članka 3. stavak 1. ove Odluke
biti će isplaćeno 80,00 kn.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donođenja, primjenjuje se do donođenja nove

Odluke i biti će objavljena u Službenom glasniku Grada LIpika.
G R A D S K O

V I J EĆ E

Klasa: 322-01/99-01/1
Urbroj: 2162/02-01/1-99-1
Lipik, 15. 3. 1999. g.

L I PIK

Predsjednik:
Martin Kovačić v. r.

Na temelju odredbe članaka 49. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi ("NN" 90/92, 94/93 i 117/93) članka 14. i 15. Statuta grada Lipika ("Službeni
glasnik grada Lipika" 3/97), te članka 4. stav 1. točka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("NN" 36/95 i 70/97) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 18. sjednici
održanoj 12.ožujka1999. g. donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predstavnika grada Lipika u Skupštinu
društva s ogranićenom odgovornošću za komunalne usluge
"KOMUNALAC" Pakrac
I
Za članove Skupštine društva s ograničenom odgovornošću "Komunalac" Pakrac
Gradsko vijeće Lipik imenuje :
- Mile Borić, iz Lipika
- Blaž Skender, iz Lipika
- Darko Kelemen, iz Pakraca
- Zvonko Novokmet, iz Lipika
- Zoran Horvat, iz Lipika
II
Imenovani članovi Skupštine imaju sva prava, obveze i dužnosti utvrđene
društvenim ugovorom o preoblikovanju "Komunalnog poduzeća" Pakrac u društvo s
ograničenom odgovornošću, a za svoj rad odgovorni su Gradskom vijeću Lipik.
III
Mandat imenovanim članovima Skupštine traje četiri (4) godine.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom

glasniku Grada Lipika".
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 363-01/99-01/ 4
Urbroj: 2162/02-01/01-99-1
U Lipiku,12.ožujka 1999. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v. r.

Temeljem članka 23. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 36/95. i 70/97.), i članka 39. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik
Grada Lipika" br. 3/97.) Gradsko vijeće Lipika na svojoj 18. sjednici održanoj 12.
ožujka 1999. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu i
naknadi za komunalne priključke
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu i naknadi za komunalne priključke
("Službeni glasnik Grada Lipika" br. 2/98.) iza članka 13. dodaje se novi članak koji
glasi:
" Članak 14.
Obaveze uplate komunalnog doprinosa za izgradnju komunalne infrastrukture
i naknade za komunalne priključke na komunalnu infrastrukturu, oslobađaju se
vlasnici građevinskih parcela u naseljima gdje se financiranje izgradnje objekta
komunalne infrastrukture izvodi sredstvima iz donacije.
Pravo na oslobađanje od komunalnog doprinosa i naknade za komunalne
priključke na komunalnu infrastrukturu prema stavku 1. ovog članka imaju oni
obveznici koji se na objekt komunalne infrastrukture izgrađen donacijom priključe u
roku od jedne godine dana nakon završetka radova infrastrukturnog objekta."
Članak 2.
Članci 14, 15, 16. i 17. postaju članci 15, 16, 17. i 18.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a
objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Lipika."
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 363-01/99-01/12
Urbroj: 2162-01/01-99-1

Predsjednik:

Lipik, 12. ožujka 1999.

Martin Kovačić v.r.

Na temelju članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave
i uprave (“Narodne novine” 17/1993), članka 46. stavka 4. Zakona o proračunu
(“Narodne novine 92/1994) te članka 14. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik
Grada Lipika 3/1997) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 19. sjednici održanoj 4. svibnja
1999. godine donijelo je
O D L U K U
o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Lipika za 1998. g.
Članak 1.
Godišnji obračun proračuna Grada Lipika za 1998. godinu sadrži:
- ostvarene prihode..............................................................7.664.620,36 kn
- izvršene rashode................................................................7.649.218,15 kn
- višak prihoda u odnosu na rashode.................................…......15.402,21 kn
Članak 2.
Prihodi po grupama računa, te izdaci i ostala plaćanja po grupama računa utvrđeni
su u Računu prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 1998.
godine.
Članak 3.
Rashodi u iznosu 7.649.218,15 kn, koji su iskazani po grupama računa i računima u
Računu prihoda i izdataka, raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i bližim
namjenama kako je prikazano u Pregledu izvršenja proračuna grada Lipika za
razdoblje siječanj - prosinac 1998. g.
Članak 4.
Stanje sredstava i izvora sredstava prikazano je u Bilanci na dan 31. prosinca 1998.
godine.
Članak 5.
Račun prihoda i izdataka za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 1998, Bilanca sa stanjem
31. prosinca 1998, Bilješke uz glavne financijske izvještaje za 1998, Račun
zaduživanja sa stanjem 31. prosinca 1998. g, Vlastiti prihodi te Pregled izvršenja
proračuna grada Lipika za razdoblje siječanj - prosinac 1998. g; sastavni su dio ove
odluke i neće biti posebno objavljivani u Službenom glasniku Grada Lipika.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja i biti će objavljena u “Službenom
glasniku Grada Lipika”.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 400-06/99-01/7
Ur. broj: 2162/02-01/1-99-1
Lipik, 4. svibnja 1999. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("NN"
90/92, 94/93 i 117/93), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("NN" 73/97) i članka 10.
Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/97), Gradsko vijeće Lipik na
19. sjednici održanoj dana 4. svibnja 1999. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U članku 11. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Lipika 3/98)
iza točke 3. dodaje se:
4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć, za plaćanje utroška el. energije,
slivne vodne naknade i troškova ogrjeva.
Članak 2.
Iza članka 14. dodaje se članak 15. koji glasi:
4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa javnih i komunalnog
poduzeća može se odobriti korisniku za plaćanje računa koje ta poduzeća
ispostave korisniku na način da javno ili komunalno poduzeće dostave pravovaljanu
dokumantaciju za korisnika na Gradsku upravu Lipik, gdje će se izvršiti plaćanje
duga za isporučene proizvode i izvršene usluge.
Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ima onaj korisnik koji
ispunjava jedan od ovih uvijeta:
a) socijalni uvijet
b) uvijet prihoda
U jednoj proračunskoj godini ovo pravo može se ostvariti dva puta:
- prvi puta do 600,00 kuna
- drugi puta do 400,00 kuna

Članak 3.
Dosadašnji članci 15., 16., 17., 18., 19. i 20 postaju 16., 17., 18., 19., 20. i 21.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u "Službenom
glasniku Grada Lipika", a primjenjuje se danom donošenja.

GRADSKO

VIJEĆE

Klasa: 551-01/99-01/4
Urbroj: 2162/02-01/1-99-1
Lipik, 4. svibnja 1999. g.

LIPIK

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju odredbe članaka 14. Statuta Grada Lipika ("Službeni glasnik Grada
Lipika" br. 3/97), te članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
("Narodne novine” br. 10/97) Gradsko vijeće Lipik na svojoj 19. sjednici održanoj 4.
svibnja 1999.g. donijelo je

ODLUKU
o privremenom utvrđivanju visine participacije
za korištenje usluga u jaslicama
Članak 1.
Utvrđuje se visina participacije za roditelje - korisnike usluga jaslica u visini od
400,00 kn mjesečno bez bilo kakvih povlastica, osim Zakonom predviđenih, za bilo
kojeg korisnika.
Članak 2.
Ova Odluka, kao privremena, primjenjuje se od 1. ožujka 1999. god., a objaviti će
se u "Službenom glasniku Grada Lipika".

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 601-02/99-01/1
Urbroj: 2162/02-01/01-99-1
U Lipiku, 4. svibnja.1999. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v.r.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH br.
91/96),čl 38 stav 2 Zakona o udrugama ( NN 70/97) i članka 14. Statuta grada
Lipika (Službeni glasnik grada Lipika br.3/97) Gradsko vijeće Lipik, na svojoj 19.
sjednici održanoj 4. svibnja 1999. godine donijelo je
O D L U K U
O PRIJENOSU NEKRETNINA
Članak 1.
Odobrava se prijenos zemljišta i to:
- u Poljani k.č.br. 270/1, kuća i dvorište sa 200 čhv, upisana u z.k.ul.781 k.o.
Poljana vlasništvo Grad Lipik,
- u korist DVD Poljana.
Prijenos navedenog zemljišta će se izvršiti bez naknade.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Lipika da u smislu ove Odluke sklopi odgovarajući
ugovor o prijenosu nekretnine na DVD Poljana.
Sklopljeni ugovor ima se dostaviti na mišljenje javnom pravobranitelju Županije
Požeško-Slavonske.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u
Službenom glasniku grada Lipika.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa: 943-01/99-01/1
Ur.broj: 2162/02-02/1-99-1
Lipik, 4. svibnja 1999. g.

Predsjednik:
.

Martin Kovačić v.r.

Na temelju čl. 14. Statuta Grada Lipika (“Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/97),
Gradsko vijeće Lipik na 19. sjednici održanoj 4. svibnja 1999. godine donosi
ODLUKU
o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Lipik i početku obnašanja
viećničke dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Lipik
Članak 1.
Vijećniku Gradskog vijeća Lipik Blažu Skenderu prestao je mandat u Gradskom
vijeću Lipik, dana 4. svibnja 1999. godine na osobni zahtjev.
Članak 2.
Dužnost vijećnika Gradskog vijeća Lipik, dana 4. svibnja 1999. godine počinje
obnašati zamjenik vijećnika Dubravka Bišćan.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Lipika”.
GRADSKO VIJEĆE LIPIK
Klasa: 021-06/99-01/1
Urbroj: 2162/02/01/1-99-2
U Lipiku, 4. svibnja 1999. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v. r.

Na temelju čl.13. stavka 3. Zakona o udrugama ( NN br 70/97 ) i čl. 14. Statuta
Grada Lipika ( Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/97),Gradsko vijeće Lipik na svojoj
19.sjednici održanoj 4. svibnja1999. g. donijelo je
RJEŠENJE

I
Odobrava se uporaba naziva " Grad Lipik" u nazivu udruge Hrvatskog časničkog
zbora grada Pakrac - Lipik.

II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku grada Lipika.

GRADSKO VIJEĆE LIPIK

Klasa:007-03/99-01/1
Urbroj:2162/02-01-1/1-2
U Lipiku, 4. svibnja 1999. g.

Predsjednik:
Martin Kovačić v. r.

Na temelju čl. 310. stavak 1. odredbi Zakona o upravi koje ostaju na snazi temeljem
čl. 98. Zakona o sustavu u Državnoj upravi (“Narodne novine” br. 75/93) i čl. 12.
stavak 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela grada Lipika (“Službeni
glasnik Grada Lipika br. 1/94), Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 53. sjednici
održanoj 11. ožujka 1999.g. donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju voditelja Odsjeka
za gospodarstvo i javne potrebe
I
Marija Lokner Zanetti dipl. oec. iz Lipika imenuje se za voditelja Odsjeka za
gospodarstvo i javne potrebe grada Lipika sa 15. 2. 1999.g.
II
Mandat imenovanoj traje 4 godine, s tim da može biti ponovno birana na istu
funkciju.

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljeno u “Službenom
glasniku Grada Lipika”.
Klasa:112-02/99-01/1
Urbroj:2162/02-02/2-99-1
U Lipiku,11. ožujka1999. g.
r.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v.

Na temelju čl. 33. i čl. 41. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.
3/97) i čl. 2. i 5. Odluke o provođenju deratizacije na području općine Lipik (Službeni
glasnik općine Lipik br. 4/94 ), Gradsko poglavarstvo Lipik na svojoj 57. sjednici
održanoj 28. travnja 1999. g. donijelo je
ODLUKU
o financiranju deratizacije
Članak 1
Na području grada Lipika provest će se sistematska deratizacija u 1999.g. i to
proljetna i jesenska.
Članak 2
Deratizacija iz čl. 1. ove Odluke provodit će se na područjima naselja Klisa,
Dobrovac, Kukunjevac, Brezine, Gaj, Poljana, Antunovac, MarinoSelo,
Ribnjaci,Brekinska, Gornji i Donji Čaglić, Kovačevac, Bjelanovac, Šeovica, Japaga,
Bukovčani, Filipovac, Jagma, Strižičevac i Lipik.
Članak 3
Troškove provođenja deratizacije iz čl. 1. ove Odluke u cjelosti će snositi proračun
Grada Lipika.
Članak 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Lipika”.
GRADSKO POGLAVARSTVO LIPIK
Klasa: 322-01/99 01/2-2
Urbroj:2162/02-02/02-99-1
U Lipiku, 28. 04.1999.

Gradonačelnik:
Stjepan Horvat v. r.

