POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA 2015.

r.br.

Predmet ugovora

Iznos sklopljenog ugovora Konačni iznos
u kn bez PDV‐a
isplaćeni iznos

Naziv druge ugovorne strane

Datum sklapanja
ugovora

Rok izvršenja ugovora

Televizija Slavojnije i Baranje
d.o.o.

01.siječnja 2015.

godinu dana

48.000,00

1.

ugovor vezan za usluge emitiranja i
produkcije televizijskih sadržaja

2.

izrada i montiranje dvije aluminijske
stijene s harmo sistemom

Euro‐profil obrt za proizvodnju,
14. siječnja 2015.
trgovinu i usluge

20 dana od dana uplate
predujma

19.500,00

3.

ugovor o kupoprodaji suvlasničkog
udjela Grada Belišća

Zdravstvena ustanova "Ljekarne
08.siječnja 2015.
Popović" iz Belišća

30 dana od dana sklapanja
ugovora

11.111,00

4.

ugovor o autorskom djelu likovne
umjetnosti od strane Autora

15.000,00

5.

zahtjev za odobravanjem izdavanja
podataka kao stalnom korisniku

6.

ugovor o kupoprodaji željeznog stalka
za cijevi u vlasništvu Grada Belišća

7.

ugovor o obavljanju usluge
predhodnog vještačenja i pregled
izvedenih elektrotehničkih radova

8.

Zdenko Krulić, Belišće

2.siječnja 2015.

od dana sklapanja ugovora do
26.siječnja 2015.

Državna geodetska uprava,
odjela za katastar nekretnina
Valpovo

28. siječnja 2015.

plaćanje jednom mjesečno po
dostavljanju računa

Darko Cindori, Belišće

20. siječnja 2015.

plaćanje u roku 15 dana od
dana sklapanja ugovora

Stjepan Mešter

28. siječnja 2015.

ugovor o nadzoru pripremnih radova
na izgradnji biciklističke staze od
Belišća do Gata II. Faza

Ured ovlaštenog inženjera
građevinarstva, Belišće

19. siječnja 2015

30 dana od početka radova

1.000,00

9.

ugovor o izvođenju poslova
higijeničarske službe na području Grada
Belišća za 2015. godinu

Veterinarska stanica Vetam
d.o.o., Osijek

19. siječnja 2015

razdoblje od jedne godine

99.900,00

10.

ugovor o korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju programa sanacije
komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

601.00

1.200,00

sveukupne radove na sanaciji
predmetnog odlagališta
30. siječnja 2015.
dovršiti najkasnije do konca
2018.

3.997.212,67

Obrazloženje
ukoliko je iznos
veći od
ugovorenog

11.

ugovor o realizaciji usluga
informatičkog inžinjeringa ‐ Dacom

12.

sporazum o sudjelovanju Grada Belišća
u podmirenju i raspodjeli troškova
utrošene toplinske energije iz
toplinskog sustava tvrtke Duropack
Belišće

13.

sporazum o sudjelovanju Grada Belišća
u podmirenju i raspodjeli troškova
utrošene električne energije iz
elektroenergetskog sustava tvrtke
Duropack Belišće

14.

sporazum o mjerama za ublažavanje
financijskih teškoća određenog dijela
građana koji su ovršenici u postupcima
prisilne naplate

15.

ugovor o priključenju električne
energije

Dacom tvrtka za pružanje
informatičkih usluga i prodaju
informatičke opreme

Duropack Belišće d.o.o.

Duropack Belišće d.o.o.

02. siječnja 2015.

rok pružanja informatičkih
usluga je od 02.01.2015. do
31.12.2015.

2. siječnja 2015.

sporazum se sklapa za
rok za plaćanje računa za
sudjelovanje Grada Belišća u
sudjelovanje Grada Belišća
podmirenju i raspodjeli
u troškovima toplinske
troškova u razdoblju od 1.
energije je 15 dana od
siječnja 2015. do 30. svibnja
dana prihvata računa
2015.

2. siječnja 2015.

rok za plaćanje računa za
sporazum se sklapa za
sudjelovanje Grada Belišća u sudjelovanje Grada Belišća
u troškovima utrošene
podmirenju i raspodjeli
električne energije je 15
troškova u razdoblju od 1.
siječnja 2015. do 31. prosinca
dana od dana prihvata
2015.
računa

Vlada Republike Hrvatske i
Županija Osječko‐baranjska

vlada i vjerovnici potpisnici
suglasni su da se sporazumom i
aktima uspostavljaju
05. veljače 2015.
privremene jednokratne mjere
koje će biti na snazi do 30.
lipnja 2015

Hep d.o.o.

ugovorne strane suglasne su da
je HEP‐ODS dužan ostvariti
tehničke uvjete u mreži i
10. veljače 2015.
izgraditi priključak građevine
kupca u roku od 270 dana od
dana sklapanja ugovora

7.500,00 (sa PDV‐om)

28.620,00

16.

ugovor o financiranju prijevoza učenika
i obavljanju komunalne djelatnosti
lokalnog linijskog prijevoza na području
Grada Belišća

APP d.d., Požega

ovaj ugovor se primjenjuje
počevši sa 12. siječnja 2015. do
09. siječnja 2015.
završetka školske godine
2014/2015.

17.

ugovor o osiguranju propisanih uvjeta
za treniranje, odigravanje utakmica i
obavljanje registrirane djelatnosti NK
Belišće

Nogometni klub Belišće

ovaj ugovor sklapa se na
neodređeno vijeme a može
20. veljače 2015.
prestati na temelju sporazuma
ugovornih strana

18.

sporazum o raskidu Ugovora o
zasnivanju prava služnosti radi
rekonstrukcije i dogradnje na
vodoopskrbnom sustavu Belišća ‐
vodoopskrbni cjevovodi naselja Belišće
i Bistrinci

Kombel d.o.o. Belišće

27. veljače 2015.

ovaj sporazum stupa na snagu
na dan kad potpis obiju
stranaka ovjeri javni bilježnik

19.

sporazum o raskidu Ugovora o
zasnivanju prava služnosti radi
rekonstrukcije i dogradnje na
vodoopskrbnom sustavu Belišća ‐
vodoopskrbni cjevovodi naselja Belišće
i Bistrinci na 20 katastarskih čestica

Kombel d.o.o. Belišće

27. veljače 2015.

ovaj sporazum stupa na snagu
na dan kad potpis obiju
stranaka ovjeri javni bilježnik

2. ožujka 2015.

ugovor o zakupu sklapa se na
neodređeno vrijeme, a zakup
počinje teći od dana stupanja
na snagu glavnog Ugovora

20.

predugovor o zakupu poslovnog
prostora za obavljanje djelatnosti
pružanja medijskih usluga radija

Kombel d.o.o. Belišće

14.325,00 za mjesec
siječanj, 19.100,00 za
veljaču, 19.100,00 za
ožujak, 17.190,00 za
travanj, 19.100,00 za
svibanj, 10.505,00 za
lipanj 2015. u cijenu je
uključen PDV

zakupnina za korištenje
iznosi 2.853,20 kn te se
zakupnik obvezuje
zakupninu plaćati
unaprijed i to najkasnije
do 10‐tog dana u mjesecu

21.

sporazum o suradnji Grada Belišća i
HGSS Stanice Osijek

22.

ugovor o osiguranju uvjeta za grijanje
nastavno ‐ športske dvorane Osnovne
škole Ivana Kukuljevića Belišće izvan
redovne školske nastave

HGSS, Osijek

Goran Dojkić, Belišće

2. ožujka 2015.

Grad Belišće će iz
ovim sporazumom uređuju se
proračuna za tekuću 2015.
oblici i načini suradnje grada
godinu sufinancirati
Belišća i HGSS stanica Osijek u
redovne djelatnosti HGSS‐
2015. godini
a u iznosu od 10.000,00 kn

6. siječnja 2015.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme te može
prestati u svako doba na
temelju jednostranog otkaza

u nastavno‐športskoj
dvorani u OŠ I.
Kukuljkevića Belišće škola
ugovor se sklapa na
će osigurati struju, vodu,
neodređeno vrijeme te može grijanje i čišćenje a Grad
prestati u svako doba na
će plaćati troškove rada
temelju jednostranog otkaza odgovorne osobe na tim
poslovima tijekom sezone
grijanja u iznosu od
600,00kn mjesečno

23.

aneks sporazuma o međusobnoj
suradnji oko korištenja nastavno‐
športske dvorane u osnovnoj školi
Ivana Kukuljevića Belišće

24.

aneks sporazuma o sufinanciranju
izrade projektne dokumentacije
rekonstrukcije dijela državne ceste kroz
Grad Belišće

Republika Hrvatska ‐ Hrvatske
ceste d.o.o.

13. ožujka 2015.

25.

ugovor o darivanju nekretnina k.č.br.
486/2, k.č.br.2087/2, k.č.br. 2104/2,
k.č.br. 351/6, k.č.br. 709/10

Republika Hrvatska ‐ Hrvatske
ceste d.o.o.

daroprimatelj od dana potpisa
ovog ugovora snosi sve obveze
12. veljača 2015.
u svezi vlasništva, posjeda te
korištenja nekretnina

26.

ugovor o darivanju nekretnina k.č.br.
355/2, k.č.br. 355/3, 355/4, 355/5,
k.č.br. 709/5

Republika Hrvatska ‐ Hrvatske
ceste d.o.o.

Osnovna škola Ivana Kukuljevića
5. siječnja 2015.
Belišće

nalogodavac se obvezuje
nalogoprimcu plaćati
naknadu za izvršenje
naloga i to u ukupnom
neto iznosu od 600,00 kn
mjesečno

27.

sporazum o financiranju radova na
sanaciji opasnog mjesta na području
Grada Belišća

28.

ugovor o korištenju sredstva
ministarstva

29.

sporazum o reguliranju međusobnih
obaveza između Hrvatskih cesta d.o.o. i
grada Belišća i sufinanciranju radova na
rekonstrukciji dijela državne ceste
D517

30.

ugovor o priključenju električne
energije

31.

aneks I. ugovora o pravu građenja broj
T2‐31272004

32.

ugovor o neposrednom sudjelovanju
Fonda u financiranju troškova građenja
reciklažnog dvorišta

33.

predugovor o priključenju izvan
naseljenog mjesta uz cestu Belišće‐
Baranjsko Petrovo Selo

34.

35.

Ministarstvo unutarnjih poslova 13. ožujka 2015.

radovi se planiraju započeti i
dovršiti u 2015. godini

MUP će dovršiti prijenos
financijskih sredstava u
roku od 15 dana od dana
primitka ovjerene situacije

dobivena sredstva koristit će
namjenski te ugovoreni
program izvršiti do 15.11.2015.

Ministarstvo kulture

12. ožujka 2015.

Hrvatske ceste d.o.o.

radovi iz ovog sporazuma
započet će nakon provedenog
17. ožujka 2015.
postupka javnog nadmetanja i
potpisa ugovora

15.000.000,00

Hep d.o.o.

ugovorne strane su suglasne da
je Hep‐ods dužan ostvariti
17. ožujka 2015.
tehničke uvjete i priključak u
roku od 270 dana

14.904,00

Hrvatski telekom d.d.

ugovor se sklapa na vrijeme od
15 godina računajući od dana
1.11.2004.

mjesečna naknada u
iznosu od 2.000,00 kn

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

5. ožujka 2015.

ugovor je na snazi do
ispunjenja svih međusobnih
prava i obaveza, utvrđenih na
način i rokovima sukladno
ugovoru

34.000,00

Hep d.o.o.

19. ožujka 2015.

rok od godinu dana od
sklapanja ugovora

50.000,00

ugovor o zakupu garaže

Davor Šego, Belišće

25. ožujka 2015.

na neodređeno vrijeme

85,00 kn mjesečno

ugovor o zakupu garaže

Nataša Grgić, Belišće

24. ožujka 2015.

zakup na neodređeno vrijeme

100,00 kn mjesečno

36.

ugovor o suradnji u provedbi projekta
"Jačanje podrške OCD u povećanju
transparentnosti"

Udruga Centar mladih, Belišće

13. ožujka 2015.

37.

ugovor o pružanju odvjetničkih usluga
za potrebe Gradske Uprave Grada
Belišća

Zajednički odvjetnički ured:
Marko Dumančić i Martina
Ćerluka Pavleković

27. veljače 2015.

38.

ugovor o zasnivanju prava služnosti
radi rekonstrukcije i dogradnje na
vodoopskrbnom sustavu Belišća

39.

ugovor o zasnivanju prava služnosti
radi rekonstrukcije i dogradnje
kanalizacijske mreže na Trgu Ante
Starčevića

40.

ugovor o ustanovljenju prava služnosti
izgradnje, držanja, pristupa i
održavanja građevine:
transformatorska stanica

41.

aneks sporazuma o osiguranju
poslovnog prostora u Belišću za rad
policijske postaje

42.

ugovor o korištenju javne usluge na
mreži niskog napona

43.

ugovor o subvencioniranju dijela cijene
prijevoza redovnih učenika srednjih
škola i redovnih studenata

Panturist d.d., Osijek

44.

ugovor o zakupu javne površine u ulici
Vij. S.H. Gutmanna na dijelu k.č.br.
362/5

Nikola Jukić, vl. Obrta Bim‐Bam

projekt se provodi u razdoblju
od 2 godine

plaćanje telefonskih
usluga 100,00 kn
mjesečno

Hidrobel d.o.o.

ugovor se zaključuje na
neodređeno s trajanjem prava
30. ožujka 2015.
služnosti dok je građevina u
funkciji

Hidrobel d.o.o. kao
korisnik prava služnosti
oslobađa se plaćanja
naknade

Hidrobel d.o.o.

30. ožujka 2015.

ugovor se zaključuje na
neodređeno vrijeme te se
Hidrobel d.o.o. obvezuje
sanirati sve dijelove zemljišta
na kojima se izvode radovi u
roku 8 dana

Hidrobel d.o.o. kao
korisnik prava služnosti
oslobađa se plaćanja
naknade

Hrvatskaelektroprivreda d.d.

30. ožujka 2015.

služnost iz čl. 1 ovog
ugovora osniva se bez
naknade

Ministarstvo unutarnjih poslova 08. travnja 2015.

zakupnina u ukupnom
iznosu od 2.460,53
mjesečno

Hep d.o.o.

plaćanje mjesečnog iznosa
potrošnje

14. travnja 2015.

ovaj ugovor zaključuje se na
12. siječnja 2015. određeno vrijeme u razdoblju
od sliječnja ‐ lipnja 2015.

17. travnja 2015.

ovaj ugovor se sklapa na
određeno vrijeme od 25.
travnja do 2. svibnja 2015.

14.000,00 kn

4.250,00 kn

45.

ugovor o zakupu poslovnog prostora

Poduzetnički inkubator Polet
d.o.o. Belišće

9. travnja 2015.

46.

ugovor o ustanovljenju prava služnosti
izgradnje, držanja, pristupa i
održavanja građevine: priključak za
Dom kulture Belišće

Hrvatskaelektroprivreda d.d.

14. travnja 2015.

47.

ugovor o zakupu poslovnog prostora za
obavljanjedjelatnosti pružanja
medijskih usluga

Kombel d.o.o. Belišće

ugovor je sklopljen na
zakupnina iznosi 3.566,50
23. travnja 2015. neodređeno vrijeme i počinje
kn mjesečno
teći od 1.5.2015.

48.

ugovor o pružanju usluga sustavne
deratizacije

Sanitacija Osijek d.d.

17. travnja 2015.

49.

ugovor o izgradnji privremenog
priključka u Belišću, Desna obala Drave

50.

ugovor o osivanju prava građenja za
građevinu "Biciklistička staza u pojasu
državne ceste D517 u Belišću

51.

ugovor o kupoprodaji nekretnina: javna
zgrada ‐ vatrogasni dom KB11 i
nekretnina ‐ gospodarsko dvorište u
Željezničkoj ulici

52.

sporazum o suradnji u području
vatrogasne djelatnosti i zaštite od
požara

Hep d.o.o.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme

8.242,05
služnost iz čl. 1 ovog
ugovora osniva se bez
naknade

ugovor ostaje na snazi godinu
dana

HEP‐ODS se obvezuje priključiti
privremenu građevinu kupca te
27. travnja 2015.
utvrditi vijeme trajanja
priključka

Uprava za ceste Osječko‐
baranjske županije

8. travnja 2015.

pravo građenja traje dok je
građevina funkcionalna,
najmanje 15 godina

Duropack Belišće d.o.o.

30. travnja 2015.

ugovoreni iznos će biti isplaćen
obročno u 60 jednakih
mjesečnih rata

Duropack Belišće d.o.o., DVD
Belišće i Bilić‐Erić d.o.o.

30. travnja 2015.

cijena domaćinstva iznosi
17,00 kn/tretman a
stanovi su gratis

140,00 kn

bez naknade, a nositelj
prava građenja se
obvezuje održavati
izgrađenu infrastrukturnu
građevinu

500.000,00 kn

53.

sporazum o izgradnji biciklističke staze
u Belišću

54.

ugovor o međusobnim odnosima za
priključenje posebne zone ‐ poslovna
zona "gospodarska zona kod pruge u
Belišću"

55.

sporazum o suradnji na provedbi
Projekta razvoja širokopojasne
infrastrukture za područje Belišća,
Bizovca, Petrijevaca i Valpova

56.

ugovor o priključenju ‐ povećanju
priključne snagei promjena na
priključku

Hrvatske ceste d.o.o.

Hep d.o.o.

Osječko ‐ baranjska županija,
Općina Bizovac, Općina
Petrijevci, Grad Valpovo

2. travnja 2015.

Grad Belišće se obvezuje
površine javne ceste i
cestovnog zemljišta oštećene
tijekom izgradnje biciklističke
staze dovesti u prvobitno
stanje o svom trošku

ugovorne strane su suglasne da
je Hep‐ods dužan ostvariti
potrebnu investicijsko‐tehničku
7. svibnja 2015.
dokumentaciju i ishoditi
potrebne dozvole za građenje
u roku od godninu dana

30. ožujka 2015.

odabrani pružatelj usluga će
izraditi pojedinačne studije
izvodljivosti za cijelo područje
obuhvata projekta. Plan će se
definirati temeljem rezultata
studije izvodljivosti

675.000,00 kn

198.000,00 kn

Hep d.o.o.

ovaj ugovor sklapa se na
određeno vrijeme do isteka
12. svibnja 2015.
roka važenja prethodne
elektroenergetske suglasnosti

21.735,00

57.

ugovor o financijskoj potpori za
stvaranje pretpostavki za ostvarivanje
kulturne autonomije za romsku
nacionalnu manjinu

Savjet za nacionalne manjine
Republike Hrvatske, Zagreb

sredstva se isplaćuju
jednokratno na žiro račun
12. svibnja 2015. korisnika. A namjenjena su za
troškove izgradnje doma
romske nacionalne manjine

70.000,00 kn

58.

ugovor o prijenosu ugovora o
korištenju javne usluge na mreži niskog
napona u Belišću, Željeznička 10/A

Poduzetnički inkubator Polet
d.o.o. Belišće

8. svibnja 2015.

ugovor se sklapa na određeno
vrijeme do isteka ugovora od
9. travnja 2015.

59.

ugovor o izvođenju radova javne
površine uz sjeverno pročelje zgrade u
Belišću

Kombel d.o.o. Belišće

30. travnja 2015.

rok dovršetka radova je 30
dana od dana uvođenja u
posao

54.857,60 kn

60.

ugovor o zakupu poslovnog prostora u
dijelu zgrade Nogometnog kluba
Belišće

Mak d.o.o.

11. svibnja 2015.

poslovni prostor daje se u
zakup na neodređeno vrijeme

1.800,00 kn mjesečno

61.

ugovor o reguliranju međusobnih
obaveza i sufinanciranju radova na
rekonstrukciji dijela državne ceste
D517

Hrvatske ceste d.o.o.

18. svibnja 2015.

Hrvatske ceste d.o.o.

Grad Belišće se obvezuje sve
radove izgradnje iz članka 1.
ovog sporazuma izvesti prema
11. svibnja 2015.
izdanoj potvrdi na glavni
projekt Tehničke ispostave
Osijek

Hep d.o.o.

ugovorne strane suglasne su da
je HEP‐ODS dužan ostvariti
tehničke uvjete u mreži i
24. travnja 2015.
izgraditi priključak građevine
kupca u roku od 90 dana od
dana sklapanja ugovora

1.401,63

Hep d.o.o.

ugovorne strane suglasne su da
je HEP‐ODS dužan ostvariti
tehničke uvjete u mreži i
19. svibnja 2015.
izgraditi priključak građevine
kupca u roku od 90 dana od
dana sklapanja ugovora

11.400,00 kn

62.

63.

sporazum o rekonstrukciji pristupne
ceste i kolnog prilaza do groblja u
Veliškovcima uz državnu cestu D‐34

ugovor o priključenju na lokaciji Vij.
S.H. Gutmanna 15B

64.

ugovor o priključenju električne
energije na lokaciji Belišće, Željeznička
10

65.

ugovor o obavljanju usluge
predhodnog vještačenja i pregled
izvedenih elektrotehničkih radova

Damir Miljački, vještak za elektro
20. svibnja 2015.
radove iz Tenje

475.135,21

bruto iznos naknade od
600,00 kn

66.

ugovor o obavljanju usluge
predhodnog vještačenja i pregled
izvedenih strojarskih radova

67.

sporazum o partnerstvu u provedbi
projekta "sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Gat"

68.

ugovor o ustanovljenju prava služnosti
izgradnje, držanja, pristupa i
održavanja građevine za zgradu policije

69.

ugovor o djelu za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja

70.

dodatak VII. Osnovnog ugovora o
korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje u
sufinanciranju sanacije odlagališta
kom. otpada "Staro Valpovo"

71.

ugovor o uklanjanju stambenog
objekta na adresi Franje Račkog 9 u
Belišću

72.

ugovor o korištenju javne usluge na
mreži niskog napona

73.

ugovor o pružanju usluga izrade
feasibility studije/cba analize

Franjo Saler, vještak za strojarske
20. svibnja 2015.
radove iz Osijeka

Hidrobel d.o.o. i Općina
Marijanci

bruto iznos naknade od
600,00 kn

razdoblje provedbe projekta
maksimalna stopa
započinje danom početka
financiranja sredstvima
28. svibnja 2015. projektne aktivnosti i završava Kohezijskog fonda je 85%
danom zaključenja svih
od iznosa prihvatljivih
projektnih aktivnosti
izdataka
služnost iz čl. 1 ovog
ugovora osniva se bez
naknade

Hrvatska elektroprivreda d.d.

25. svibnja 2015.

Franjo Logožar, Nedelišće

28. travnja 2015.

izvršitelj se obvezuje da će
izradu predmetnih radnji
izvršiti u roku od mjesec dana

4.000,00 kn

15. lipnja 2015.

korisnik se obvezuje radove I.
faze sanacije završiti najkasnije
do konca lipnja 2015., i
sveukupne radove na sanaciji
dovršiti do konca 2018. g.

6.860.852,00 kn

Kombel d.o.o. Belišće

12. lipnja 2015.

izvoditelj se obvezuje s
izvođenjem radova započeti
29. lipnja 2015. te završiti
radove do kraja 27. srpnja
2015.

29.612,00 kn

Hep d.o.o.

15. lipnja 2015.

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Forum invest d.o.o.

1. lipnja 2015.

obračun naknada provodi
se na temelju obračunskih
mjernih podataka
rok za izradu i dostavu
dokumentacije ovog ugovora
je 30 radnih dana od dana
obostranog potpisa ovog
ugovora

15.000,00 kn

74.

ugovor o obavljanju blagajničkih usluga
za potrebe Gradske uprave grada
Belišća u 2015. g.

75.

ugovor o izvođenju radova na
postavljanju solarne elektrane na
zgradi poduzetničkog inkubatora

76.

ugovor o priključenju električne
energije na lokaciji Belišće, Raskrižje ŽC
4050

Kombel d.o.o. Belišće

2. siječnja 2015.

ovaj ugovor zaključen je za
razdoblje od 1.1.2015. ‐
31.12.2015.

1.600,00 kn mjesečno

Alternativni energetski projekti
j.d.o.o.

2. siječnja 2015.

rok dovršetka radova je 60
dana od dana uvođenja u
posao

228.608,00 kn

Hep d.o.o.

ugovorne strane suglasne su da
je HEP‐ODS dužan izgraditi
18. lipnja 2015. priključak i priključiti građevinu
kupca na niskonaponsku mrežu
u roku od 30 dana

6.210,00 kn

77.

ugovor o priključenju električne
energije na lokaciji Trg A. Starčevića 1,
Belišće

Hep d.o.o.

ugovorne strane suglasne su da
je HEP‐ODS dužan izgraditi
19. lipnja 2015.
priključak i priključiti građevinu
kupca u roku od 90 dana

6.210,00 kn

78.

ugovor o sufinanciranju radova usluga
za projekt glazbena škola

Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova EU

79.

ugovor o predstavi Teatra Gavran

80.

ugovor o izvođenju radova na izradi i
postavljanju reklamnog panoa na
bazenu u Belišću

Teatar Gavran

Kombel d.o.o. Belišće

17. lipnja 2015.

provedbeno razdoblje projekta
i ovog ugovora traje najdulje 390.000,00 kn sa PDV‐om
do 31. ožujka 2016.

Teatar Gavran se obvezuje da
će u organizaciji Grada Belišća
17. lipnja 2015.
izvesti predstavu "Sladoled"
dana 10.07.2015. s početkom u
20 sati u Belišću

9. lipnja 2015.

pano iz članka 1. ovog ugovora
postavlja se na razdoblje od
13.6.2015. ‐ 31.08.2015.

11.000,00 kn

850,00 kn

81.

ugovor o isporuci i montiranju
kuhinjskih elemenata sa sudoperom i
kuhalištem u zgradi Doma kulture u
Belišću

Swon d.o.o.

2. lipnja 2015.

82.

ugovor o financijskoj potpori za
stvaranje pretpostavki za ostvarivanje
kulturne autonomije za romsku
nacionalnu manjinu

Savjet za nacionalne manjine
Republike Hrvatske, Zagreb

7. svibnja 2015.

83.

ugovor o održavanju dizala u Belišću,
Policijska uprava Belišće

Otis dizala d.o.o.

84.

ugovor o djelu u vezi proslave Dana
državnosti

Valentina Gyerek

85.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase

86.

ugovor o kupoprodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Belišću

87.

ugovor o priključenju električne
energije u Belišću, Željeznička 10A

88.

ugovor o pristupu pokretnoj javnoj
komunikacijskoj mreži HT‐a

Vjekoslav Kalivoda, Bistrinci

izvršitelj se obvezuje započeti
ugovoreni posao nakon
obostranog potpisivanja ovog
ugovora te isti završiti u roku
30 dana

12.800,00 kn

70.000,00 kn

19. lipnja 2015.

ugovor se zaključuje na
određeno vrijeme s rokom
važenja 5 godina od datuma
potpisa ovog ugovora

ukupna cijena za
mjesečno održavanje
iznosi 450,00 kn

24. lipnja 2015.

dana 25. lipnja 2015. godine

400,00 kn

ugovor se zaključuje na
određeno vrijeme a zakup
15. travnja 2015.
počinje teći od 15.4. i traje do
15.10.2015.

864,00 kn

5. lipnja 2015.

zemljišno‐knjižni uložak broj
1724, na k.č.br. 1886/2

57.465,00 kn

Hep d.o.o.

2. srpnja 2015.

ugovor se sklapa na određeno
vrijeme do isteka roka važenja
prethodne elektroenergetske
suglasnosti

11.178,00 kn

Hrvatski telekom d.d.

2. lipnja 2015.

ovaj ugovor sklapa se na
vrijeme od 24 mjeseca od dana
stupanja na snagu

maksimalna vrijednost
ovog ugovora iznosi
63.498,24 kn

Dario Fletko, Bistrinci

ovaj ugovor je sklopljen na 17.900,00 za mjesec rujan,
određeno vrijeme od 7. rujna 20.055,00 kn za listopad,
2015. do završetka prvog
20.055,00 kn za studeni i
polugodišta školske godine 13.370,00 kn za prosinac.
2015/2016.
Ua cijenu je uračunat PDV

89.

ugovor o financiranju prijevoza učenika
i obavljanju komunalne djelatnosti
lokalnog linijskog prijevoza na području
Grada Belišća

90.

ugovor o isporuci tehničke robe za
prostore zgrade Doma kulture u Belišću

91.

sporazumna strane se
Osječko ‐ baranjska županija,
obvezuju da će nakon
Grad Beli Manastir, Grad Belišće,
provedenog postupka javne
sporazum o sufinanciranju projekta
Grad Donji Miholjac, Grad
nabave i zaključenih ugovora s
"Masterplan prometnog razvoja grada
Đakovo, Grad Našice, Grad
14. svibnja 2015.
izvoditeljima radova doznačiti
Osijeka i Osječko‐baranjske županije"
Osijek, Grad Valpovo i
sredstva iz ovog sporazuma na
Regionalna razvojna agencija
IBAN Regionalne razvojne
Slavonije i Baranje
agencije

92.

ugovor o izvođenju radova izgradnje
fontane na kružnom toku na D517 u
Belišću

93.

ugovor o najmufotokopirnog uređaja
Ricoh 2851

94.

ugovor o prijenosu kapitalne pomoći za
uređenje groblja

95.

ugovor o zajedničkom financiranju
projekta održive gradnje "povećanje
en. učinkovitosti u Upravnoj zgradi u
Belišću"

APP d.d., Požega

Santaj Plastika d.o.o.

Gradnja d.o.o.

Pirini‐trade d.o.o.

7. rujna 2015.

12. lipnja 2015.

izvršitelj se obvezuje započeti
posao nakon potpisivanja
ugovora te isti završiti u roku
od 10 dana

12.476,40 kn

3.860.830,00 kn

3. srpnja 2015.

rok dovršetka radova je 120
dana od dana uvođenja u
posao

274.588,82 kn

7. srpnja 2015.

uređaj se daje u najam na
određeno vrijeme na rok od 3
godine, od 15. srpnja 2015. ‐
15. srpnja 2018.

mjesečna najamnina od
350,00 kn

Kombel d.o.o. Belišće

predmet ovog ugovora je
prijenos kapitalne pomoći
17. srpnja 2015.
Kombel d.o.o. za izvedene
radove na dogradnji postojeće
mrtvačnice u Belišću

30.000,00 kn

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

rok za realizaciju i dostavu
22. srpnja 2015. fondu potpunu dokumentaciju
je najkasnije do veljače 2016.

868.406,37 kn

96.

ugovor o jednokratnomnajmu opreme i
pribora za pečenje, rezanje i podjelu
pečenog mesa

97.

ugovor o prijenosu vlasništva na dijelu
nekretnine u k.o. Bistrinci

20. srpnja 2015.

najam opreme se ugovara u
razdoblju za 13. i 14.07.2015.

3.900,00 kn

23. srpnja 2015.

ugovorne strane suglasno
utvrđuju da će Branko Trninić
isplatiti naknadu u roku 15
dana

385,00 kn

3. srpnja 2015.

Grad daje pravo služnosti na
javnim površinama na
neodređeno vrijeme, sve dok
traje potreba za korištenjem
služnosti

godišnja naknada od
97.304,10 kn

12. lipnja 2015.

obavljanje poslova izvršitelj će
započeti s danom uvođenja u
posao a završiti ih u skladu s
dinamikom i vrsstom radova

6.000,00 kn

Osječko‐baranjska županija,
Poljoprivredni fakultet u Osijeku i
21. srpnja 2015.
Agencija za poljoprivredno
zemljište

sporazumne strane suglasno
utvrđuju rok izvršenja obveza
preuzetih ovim sporazumom
do 20. prosinca 2015.

ukupna vrijednost jedne
kontrole plodnosti tla je
356,73 kn sa PDV‐om

Gudlin Stjepan, Josipovac

Branko Trninić, Bistrinci

98.

ugovor o osnivanju prava služnosti na
javnim površinama

99.

ugovor o obavljanju poslova
koordinatora za zaštitu na radu u fazi
izvođenja radova u Upravnoj zgradi
Belišće

100.

sporazum o provedbi projekta
"Kontrola plodnosti tla na
poljoprivrednim gospodarstvima"

101.

ugovor o priključenju električne
energije izvan naseljenog mjesta uz
cestu Belišće‐Baranjsko Petrovo selo

Hep d.o.o.

102.

ugovor o djelu u svezi obilježavanja
Dana pobjede

Valentina Gyerek

103.

ugovor o prijevozu na "Turnir sv. Ante"

Hrvatski telekom d.d.

Danijel Barić, Osijek

APP d.d., Požega

ugovorne strane su suglane da
je hep‐ods dužan ostvariti
28. srpnja 2015.
uvjete i priključak mreže u roku
od godinu dana

125.000,00 sa PDV‐om

31. srpnja 2015.

obilježavanje Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti, 5.
kolovoza 2015.

400,00 kn

17.lipnja 2015.

prijevoz djece, mladih
nogometaša i njihove pratnje
turističkim autobusom na dan
23.6.2015. i 28.6.2015.

8.750,00 kn sa PDV‐om

104.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred poslovnog prostora buffeta
"Kino"

Rakip Rakipović, Belišće

15. travnja 2015.

vrijeme od 15.4. do
15.10.2015. g.

360,00 kn

105.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred poslovnog prostora krčme
"Baky" u Bocanjevcima

Dario Barić, Bocanjevci

15. travnja 2015.

zakup počinje teći od 1.5. ‐
15.10.2015.

462,00 kn

106.

ugovor o djelu obavljanja poslova
montaže i rukovanja razglasnom
opremom

1. srpnja 2015.

obavljanja poslova montaže i
rukovanja razglasnom
opremom na dan 26. srpnja
2015.

170,00 kn

10. kolovoza
2015.

isporučitelj vodne usluge se
obvezuje da u roku od 20 dana
od dana potpisivanja ugovora
priključi korisnika na javni
sustav odvodnje

Zvonimir Iveković, Belišće

107.

ugovor o izvedbi priključka na javni
sustav odvodnje

108.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred caffe bara "Studio"

Josip Šilović, Belišće

ugovor se zaključuje na
15. travnja 2015. određeno vrijeme i to od 1.5. ‐
15.10.2015.

1.242,78 kn

109.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred "Gradske kavane" u Belišću

Papac j.d.o.o.

ugovor se zaključuje na
27. travnja 2015. određeno vrijeme i to od 1.5. ‐
15.10.2015.

1.188,00 kn

110.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred kavane "Gutmann" u Belišću

Vera Jelić, Belišće

ugovor se zaključuje na
15. travnja 2015. određeno vrijeme i to od 1.5. ‐
15.10.2015.

330,00 kn

111.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred caffe bara "Kolonia" u Belišću

Dražen Funtak, Belišće

ugovor se zaključuje na
15. travnja 2015. određeno vrijeme i to od 1.5. ‐
15.10.2015.

528,00 kn

112.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta ‐ terase
ispred caffe bara "Time‐out" u Belišću

Ivica Jurić

ugovor se zaključuje na
15. travnja 2015. određeno vrijeme i to od 1.5. ‐
15.10.2015.

1.320,00 kn

Hidrobel d.o.o.

Balaban i sin, obrt za usluge
restauriranja

12. kolovoza
2015.

izvršitelj se obvezuje da će
poslove obavljati stručno i
savjesno u skladu s pravilim
struke te važećom zakonskom
regulativom

aneks ugovora o izgradnji garaže za
potrebe policijske postaje u Belišću

Kombel d.o.o. Belišće

31. prosinca
2014.

rok dovršetka radova je 31.
srpnja 2015.

115.

ugovor o korištenju javne usluge na
mreži niskog napona u Belišći A.
Starčevića 1

Hep d.o.o.

20. kolovoza
2015.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme

116.

aneks ugovoru o opskrbi el. Energijom
povlaštenog kupca

Hep d.o.o.

26. kolovoza
2015.

ovim aneksom ugovora
osnovni ugovor se produžava
na daljnji rok od 2 mjeseca

117.

ugovor o izradi plana izvođenja radova
i usluge koordinatora zaštite na radu I. i
II.

28. srpnja 2015.

ovaj ugovor sklapa se na
određeno vrijeme i traje do
završetka radova iz ugovora o
izvođenju radova na izgradnji
kružnog toka

10.000,00 kn

2. rujna 2015.

korisnik je dužan u roku od 12
mjeseci od dana potpisivanja
ovog ugovora dostaviti
Ministarstvu izvještaj o
provedbi projekta

25.285,00 kn

18. rujna 2015.

cijena za obavljene
poslove iz člana 2. ovog
ugovora utvrđuje se
ugovor se sklapa na rok od
prema jediničnim
jedne godine i počinje teći od
cijenama iz cjenika radova
dana sklapanja ugovora
na održavanju javne
rasvjete na području
Grada Belišća

113.

ugovor o restauraciji stilskog kompleta
namještaja iz ostavštine Gutmann

114.

118.

119.

ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava

ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području Grada
Belišća

Rencon d.o.o.

Ministarstvo gospodarstva

Kombel d.o.o. Belišće

13.200,00 kn

rok plaćanja računa je 10
dana od dana izdavanja
računa

Kombel d.o.o. Belišće

18. rujna 2015.

izvršitelj se obvezuje usluge
ovog ugovora izvršavati na
osnovi tjednog programa ili
zahtjeva naručitelja

Tehnomix j.d.o.o.

26. lipnja 2015.

rok dovršetka radova je 1.
kolovoza 2015.

cijena za obavljene
poslove iz člana 2. ovog
ugovora utvrđuje se
prema jediničnim
cijenama iz cjenika radova
na održavanju javne
rasvjete na području
Grada Belišća

86.297,75 kn

120.

aneks ugovora o obavljanju
komunalnih usluga na području Grada
Belišća u 2015. godini

121.

ugovor o izvođenju električarskih
radova na popravcima i održavanju
javne rasvjete na području Grada
Belišća

122.

ugovor o financijskoj potpori za
provođenje projekta

123.

ugovor o suradnji u provedbi projekta
"povećanje energetske učinkovitosti
zgrade NK Podravac"

Udruga Nogometni klub
Podravac, Bistrinci

29. rujna 2015.

projekt će se provoditi u
razdoblju od 12 mjeseci

69.528,00 kn

124.

ugovor o suradnji u provedbi projekta
"povećanje energetske učinkovitosti
zgrade NK Croatia"

Udruga Nogometni klub Croatia,
Veliškovci

29. rujna 2015.

projekt će se provoditi u
razdoblju od 12 mjeseci

36.407,00 kn

125.

ugovor o zasnivanju prava služnosti
radi dogradnje sanitarno‐fekalne
kanalizacije u naselju u Bistrincima u
Fiskulturnoj ulici i Ulici Braće Radića

126.

ugovor o subvencioniranju dijela cijene
prijevoza redovnih učenika srednjih
škola i redovnih studenata

127.

ugovor o hortikulturnom uređenju
kružnih tokova na D517 u Belišću

udruga se obvezuje provesti
predloženi projekt u razdovblju
Crkveno pjevačko društvo "Mir" 13. travnja 2015.
od 1. siječnja do 31. prosinca
2015. godine

Hidrobel d.o.o.

ovaj ugovor zaključuje se na
neodređeno vrijeme s
2. listopada 2015. trajanjem prava služnosti dok
je građevina zbog koje je pravo
služnosti osnovano u funkciji

45.000,00 kn

kao korisnik prava
služnosti oslobađa se
plaćanja naknade

Panturist d.d., Osijek

1. rujna 2015.

ovaj ugovor se zaključuje na
određeno vrijeme u razdoblju
rujan ‐ prosinac 2015.

14.000,00 kn

CZR Orhideja

5. listopada 2015.

rok izvršenja usluge je do 30.
studenog 2015.

111.122,50 kn sa PDV‐om

128.

ugovor o djelu u svezi svečanosti
otkrivanja Spomen‐križa

Valentina Gyerek

6. listopada 2015.

pjevanje hrvatske himne 7.
listopada 2015. u 11.00 sati

400,00 kn

130.

ugovori o djelu Zvonimir Iveković

Zvonimir Iveković, Belišće

14. rujna 2015.

na dan 19. rujna 2015. u
Ribičkom domu preko Drave

170,00 kn

131.

sporazum o raskidu ugovora o
izvođenjuradova popravaka 16
otresnica na području Grada Belišća

Kombel d.o.o. Belišće

5. listopada 2015.

stranke su suglane da se
ugovor raskida zaključno s
5.10.2015.

44.400,00 kn

132.

ogovor o opskrbi plinom u Belišću, Vij.
S.H. Gutmanna 15B

HEP‐PLIN d.o.o.

16. listopada
2015.

133.

ugovor o obavljanju poslova
koordinatora za zaštitu na radu u fazi
izvođenja radova na Glazbenoj školi
Belišće

134.

ugovor o vođenju poslova zaštite na
radu za potrebe Gradske uprave Grada
Belišća

135.

ugovor o djelu u svezi obavljanja
poslova montaže i rukovanja
razglasnom opremom za Dan dječjih
igara

136.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

nabavna cijena plina je
fiksna u dolarskom iznosu
tijekom cijelog razdoblja
plinske godine

Danijel Barić, Osijek

13. srpnja 2015.

obavljanje posla izvršitelj će
započeti s danom uvođenja u
posao a završiti ih u skladu s
dinamikom izvođenja radova

Zaštita ‐ inspekt d.o.o.

30. rujna 2015.

ovaj ugovor sklapa se na
neodređeno vrijeme, a poćinje
teći od 01.10.2015.

Zvonimir Iveković, Belišće

Božica Cesar, Belišće

na dan 3. listopada 2015.
1. listopada 2015. godine na Gradskom stadionu
u Belišću za Dan dječjih igara

21. listopada
2015.

5.000,00 kn

300,00 kn mjesečno sa
PDV‐om

170,00 kn

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela B br. 5 i 6
2016.

137.

138.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Marija Varžić, Belišće

Tihana Barić, Belišće

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 18 i 19
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela B br. 3 i 4
2016.

139.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Ružica Župan, Belišće

21. listopada
2015.

140.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Branislav Lazić, Belišće

21. listopada
2015.

141.

142.

143.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Anđa Jurišić, Belišće

Anđelka Freitag, Belišće

Vesna Belić, Belišće

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 11
2016.
ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 5
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 5 i 6
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 16 i 17
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 7 i 8
2016.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Krešimir Belić, Belišće

Manda Barić, Belišće

Šimo Kolesarić, Belišće

Vjekoslav Kukec, Belišće

Elizabeta Tibinac, Belišće

Zdenka Bošnjaković, Belišće

Ivanka Link, Belišće

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 3 i 4
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 1 i 2
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 8 i 9
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 11 i 12
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 14 i 15
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 10
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 3 i 4
2016.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Zrinka Vicić, Belišće

Nada Pavošević, Belišće

Brigita Šimić, Belišće

Pero Lazić, Belišće

Drago Bočkaj, Belišće

Marica Mijatov, Belišće

Dragica Solina, Belišće

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 18 i 20
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 17 i 18
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 19
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 3 i 4
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 15 i 16
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 9 i 10
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 6 i 7
2016.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

Anica Mikolašević, Belišće

Ivanka Orsag, Belišće

Suada Koralija, Belišće

Tomislav Ilija, Belišće

Brankica Milišić‐Zečević, Belišće

Silvija Mitrović, Belišće

Miroslav Pernjek, Veliškovci

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 14 i 15
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 8 i 9
2016.

21. listopada
2015.

korisniku se radi sadnje
ova nekretnina daje se na
obradu u osobne svrhe i to na vrta bez naknade daje na
obradu dio k.č.br. 1232,
određeno vrijeme od 21.
listopada 2015. do 30. rujna parcela A br. 10 i parcela B
2016.
br. 10

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 6
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela D br. 13 i 14
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela B br. 16 i 17
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela C br. 12 i 13
2016.

165.

166.

167.

168.

169.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

170.

ugovor o sudjelovanju u projektu
Belišćanski gradski vrtovi

171.

ugovor o djelu za svečanost otvaranja
zgrade Glazbene škole u Belišću

20. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 5
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela B br. 7 i 8
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela B br. 11 i 12
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 12 i 13
2016.

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela A br. 16 i 17
2016.

Elena Andrašek, Belišće

21. listopada
2015.

ova nekretnina daje se na
korisniku se radi sadnje
obradu u osobne svrhe i to na
vrta bez naknade daje na
određeno vrijeme od 21.
obradu dio k.č.br. 1232,
listopada 2015. do 30. rujna
parcela B br. 13 i 14
2016.

Valentina Gyerek

26. listopada
2015.

Ružica Ringel, Belišće

Martin Takalić, Belišće

Jadrnka Krpan, Belišće

Branka Molnar, Belišće

Pero Brtek, Belišće

svečanost otvaranja zgrade
Glazbene škole dana 26.
listopada 2015 u 19.00 sati

400,00 kn

172.

ugovor o opskrbi prirodnim plinom u
Belišću, Vij. S.H. Gutmanna 1

Hep ‐ plin do.o.

27. listopada
2015.

173.

ugovor o suradnji u skolopu provedbe
projekta Crvenog križa Valpovo

Gradsko društvo Crvenog križa
Valpovo

21. listopada
2015.

174.

dodatak br. 1 sporazumu o financiranju
Ministarstvo unutarnjih poslova
radova na sanaciji opasnog mjesta na
području Grada Belišća

odnosi se na izgradnju kružnog
toka na dijelu županijske ceste 2.186.668,57 kn sa PDV‐
2. studeni 2015.
Ž4050 na lokaciji tzv. Oštri
om
čošak

175.

ugovor o priključenju el. Energoje na
lokaciji Veliškovci

Hep d.o.o.

ugovorne strane suglasne su da
je Hep‐ods dužan i izgraditi
2. studeni 2015.
priključak i priključiti građevinu
u roku od 30 dana

6.210,00 kn

176.

ugovor o financijskoj pomoći iz
prpračuna Osječko‐baranjske županije
za 2015. g. Gradu Belišću

Osječko‐baranjska županija

korisnik se obvezuje najkasnije
u roku 12 mjeseci od
10. studeni 2015.
potpisivanja ovog ugovora
Županiji dostaviti izvješće o
utrošenim sredstvima

565.000,00 kn

177.

ugovor o financijskoj potpori za
provođenje projekta "Sjećanja"

Udruga udovica branitelja iz
Domovinskog rata Republike
Hrvatske

udruga se obvezuje da će
provesti predloženi projekt u
13. travnja 2015.
razdoblju od 1. siječnja do 31.
prosinca 2015.

5.000,00 kn

178.

ugovor o financijskoj potpori za
provođenje projekta Čuvanje
uspomena na poginule branitelje
Domovinskog rata

Udruga roditelja poginulih
branitelja Domovinskog rata
Osječko‐baranjske županije,
podružnica Valpovo

udruga se obvezuje da će
provesti predloženi projekt u
13. travnja 2015.
razdoblju od 1. siječnja do 31.
prosinca 2015.

3.000,00 kn

179.

ugovor o obavljanju poslova zimske
službe

Kombel d.o.o. Belišće

13. studenog
2015.

10.000,00 kn za svaku
proračunsku godinu

trajanje ugovora obavljanja
poslova zimske službe je za
2015/2016.

obračun izvršenih radova
vršiti će se mjesečno
prema dostavljenim
privremenim situacijama

180.

ugovor o zakupu javne površine u
svrhu postavljanja ljetnog vrta terase
ispred posl. Prostora "Romberg Pub"

Barba d.o.o.

9. rujna 2015.

zakup počinje teći od 9.9. i
traje do 15.10.2015.

858,77 kn

181.

ugovor o opskrbi prirodnim plinom u
Belišću, Željeznička 10 A

Hep ‐ plin do.o.

19. studenog
2015.

isporuka plina prema ovom
ugvoru trajat će do prestanka
važenja ili do raskida ovog
ugovora

cijena se formira prema
tržišnim načelima

182.

ugovor o izgradnjiprivremenog
priključka na lokaciji Belišće, Trg Ante
Starčevića

Hep d.o.o.

183.

ugovor o sufinanciranju medicinsko‐
biokemijskog laboratorija u ambulanti
u Beelišću

Dom zdravlja Valpovo

18. studenog
2015.

sufinanciranje medicinsko‐
biokemijskog laboratorija za
2015. godinu

184.

anek ugovora o opskrbi el. Energijom
povlaštenog kupca

Hep d.o.o.

28. listopada
2015.

ovim aneksom ugovora
osnovni ugovor se produžava
na daljnji rok od 1 mjeseca

185.

ugovor o pružanju usluga sustavne
deratizacije

Sanitacija Osijek d.d.

19. studenog
2015.

ugovor ostaje na snazi godinu
cijena za domaćinstva
dana, a rok izvršenja je od
iznosi 17,00 kn/tretman a
23.11. do 11.12.
stanovi su gratis

186.

ugovor o neposrednom sufinanciranju
nabave komunalne opreme‐kanti,
kontenjera i kompostera na području
Grada Belišća

30. studenog
2015.

ugovor je na snazi do
ispunjenja svih međusobnih
prava i obaveza, utvrđenih na
način i rokovima sukladno
ugovoru

125.909,40 kn

187.

ugovor o neposrednom sufinanciranju
nabave komunalne opreme‐kanti,
kontenjera i kompostera na području
Grada Belišća

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

30. studenog
2015.

ugovor je na snazi do
ispunjenja svih međusobnih
prava i obaveza, utvrđenih na
način i rokovima sukladno
ugovoru

102.330,00 kn

188.

ugovor o izradi plana izvođenja radova
i usluge koordinatora zaštite na radu II.

Agencija za razvoj i kontrolu
sigurnosti d.o.o.

24. studenog
2015.

ugovor se sklapa na određeno
vrijeme i traje sve do završetka
radova

2.000,00 kn

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Hep‐ODS se obvezuje dovršiti
23. studeni 2015. privremenu građevinu kupca u
roku od 90 dana

980,00 kn

10.000,00 kn

189.

ugovor o postavljanju i održavanju
bežične pristupne točke u Gradu
Belišće

190.

ugovor o zajedničkom financiranju
projekta održive gradnje "Povećanje
energetske učinkovitosti u zgradi
Glazbene škole Belišće"

191.

ugovor o prijenosu vlasništva na dijelu
nekretnine u k.o. Belišće

192.

ugovor o izvedbi priključka na javni
sustav vodoopskrbe

193.

ugovor o prijenosu prava vlasništva na
dijelu nekretnine u k.o. Veliškovci

194.

ugovor o izvedbi priključka na javni
sustav vodoopskrbe za Vij. S.H.
Gutmanna 1, Belišće

195.

ugovor o izradi plana izvođenja radova
i usluge koordinatora zaštite na radu II.

196.

ugovor o suradnji u provedbi projekta
"Za osmjeh udeomljene djece"

Tvrtka Režić d.o.o.

20. studenog
2015.

ugovor se primjenjuje od 1.
siječnja 2016. do njegovog
raskida, a najkraće rok od 1
godine

1.400,00 kn mjesečno

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

2. prosinca 2015.

korisnik se obavezuje realizirati
prijekt do konca 2015. godine

281.069,58 kn

Stjepan Krznarić, Belišće

Stjepan Krznarić stupa u posjed
dijela predmetne nekretnine
2. prosinca 2015.
odmah po sklapanju ugovora i
isplati naknade iz članka 2.

Hidrobel d.o.o.

Poljoprivredni centar d.o.o.
Veliškovci

Hidrobel d.o.o.

Agencija za razvoj i kontrolu
sigurnosti d.o.o.

2.790,00 kn

isporučitelj vodne usluge se
obvezuje da u roku od 20 dana
plaćanje se obavlja
7. prosinca 2015. od dana potpisivanja ugovora akontacijski, prije izvedbe
priključi korisnika na javni
vodovodnog priključka
sustav vodoopskrbe
tvrtka Poljoprivredni centar
d.o.o. stupa u posjed dijela
7. prosinca 2015.
predmetne nekretnine odmah
po sklapanju ugovora

13.325,00 kn

isporučitelj vodne usluge se
obvezuje da u roku od 20 dana
priključi korisnika usluge na
javni sustav odvodnje

bez naknade

ugovor se sklapa na određeno
4. prosinca 2015. vrijeme i traje sve do završetka
radova

2.000,00 kn

30. studenog
2015.

Udruga "Centar mladih" Belišće 2. prosinca 2015.

projekt se provodi u razdoblju
od 4. studenog 2015. do 4.
studenog 2016.

197.

aneks ugovora o obavljanju poslova
koordinatora za zaštitu na radu u fazi
izvođenja radova ‐ Koordinator II.

198.

Danijel Barić, Osijek

3. kolovoza 2015.

ugovor o opskrbi (kategorija
poduzetništvo)

Hep d.o.o.

18. prosinca
2015.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme

199.

ugovor o korištenju društvene mreže
(kategorija poduzetništvo ‐ niski napon)

Hep d.o.o.

18. prosinca
2015.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme

200.

ugovor o opskrbi (kategorija
poduzetništvo)

Hep d.o.o.

23. prosinca
2015.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme

opskrbljivač je dužan
poslati račun kupcu koji se
utvrđuje na obračunskim
mjernim mjestima

201.

ugovor o dodjeli sredstava fonda za
sufinanciranje provedbe EU projekata
na regionalnoj i lokalnoj razini

ovaj ugovor prestaje vrijediti
protekom 60 dana od dana
isplate posljednje rate
bespovratnih sredstava

254.029,34 kn

202.

ugovor o uvjetima i načinu
osiguravanja financijskih sredstava za
nastavak rada stručnog djelatnika za
potrebe provedbe projekta "Širenje
mreže socijalnih usluga u zajednici"

Dječji dom Klasje Osijek

31. prosinca
2015.

razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2016. godine

60.000,00 kn

203.

ugovor o korištenju mreže (kategorija
kućanstvo)

Hep d.o.o.

30. prosinca
2015.

ugovor se sklapa na
neodređeno vrijeme

Ministarstvo regionalnog razvoja
9. prosinca 2015.
i fondova EU

