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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19.6.2013. 
god. temeljem članka 35. stavka 1. točke 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 40. stavka 1. točke 23., članka 50., 
članka51. stavka 1. alineje 5, i članka 54. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 
5/09, 3/13), te članka 5. stavka 1. i 2. i članka 25. stavka 1. i 2. alineje 5. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Belišća („Službeni glasnik grada belišća“ br. 5/09) donijelo je  

 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Mandatne komisije 

 
 
I 

 Osniva se Mandatna komisija. 
 

II 
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. 

 
III 

 U  Mandatnu komisiju imenuju se: 
 

 1. mr.sc. Marina Novoselnik, dipl.oec. iz Belišća, J.Kozarca 20 – za predsjednicu 
 2. Christian Uskoković iz Belišća, Vij. S. H. Gutmanna 2D – za člana  
 3. Dario Fletko, mag.ing.comp. iz Bistrinaca, V. Nazora 44 – za člana. 

 
IV 

Mandat predsjednika i članova Komisije iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka mandata 
članova predstavničkog tijela. 

 
V 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku grada 
Belišća“. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
 

 
Klasa: 021-05/13-01/05 
Urbroj: 2185/02-1-13-5 
Belišće, 19.6.2013. god. 

 
Predsjedatelj Gradskog vijeća: 

Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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Mandatna komisija, temeljem članka 54. stavka 1. alineje 1. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada 
Belišća“ br.5/09, 3/13) i članka 6. stavka 1. alineje 1.Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni 
glasnik grada Belišća“ br.5/09), podnosi na 1. konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća grada Belišća dana 19. 
lipnja 2013. godine sljedeće 
 

I Z V J E Š Ć E 
 
I 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belišća je nakon provedenih lokalnih izbora dana 19. svibnja 2013. godine 
na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br.144/12 - u daljnjem tekstu: Zakon) dana 
20. svibnja 2013. godine utvrdilo i objavilo rezultate izbora za članice/članove Gradskog vijeća grada Belišća 
prema kojima je: 
 
 I. Od ukupno 8.985 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.463 birača, odnosno 49,67%, od čega je 
prema glasačkim listićima glasovalo 4.463 birača, odnosno 49,67%. Važećih listića bilo je 4.334, odnosno 97,11%. 
Nevažećih je bilo 129 listića, odnosno 2,89%.  
 
 II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:  
1. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB 1.725  glasova 39,80% 
    Nositelj liste: DINKO BURIĆ, dr.med. 
 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ   1.341  glasova 30,94% 
    Nositelj liste: DINKO HUIS, dipl.iur.  
 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP      787  glasova 18,16% 
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
    HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  
    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS  
    ZELENA LISTA  
    Nositelj liste: DEJAN ŠOVAGOVIĆ, dipl.ing.  
 
4. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU         241  glasova 5,56% 
    Nositelj liste: PAVO MILEKIĆ  
 
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP      240  glasova 5,54% 
    Nositelj liste: CHRISTIAN USKOKOVIĆ 
  
 III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom 
vijeću su:  
1. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE -HDSSB  
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
    HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  
    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS  
    ZELENA LISTA  
4. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU  
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP  
 
 IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile 
sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću:  

 
1. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB  
    dobila je 7   mjesta te su s te liste izabrani:  
 1. DINKO BURIĆ, dr.med.  
 2. mr.sc. MARINA NOVOSELNIK  
 3. DARIO FLETKO, mag.ing.comp.  
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 4. JOSIP KOZINA  
 5. ANDREJ BIČAK, dipl.iur.  
 6. TOMISLAV VUKELIĆ, dipl.ing.  
 7. STEVO GALOŠEVIĆ  

 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
    dobila je 5   mjesta te su s te liste izabrani:  
 1. DINKO HUIS, dipl.iur.  
 2. DUBRAVKO ŠILOVIĆ  
 3. MARKO PAVIĆ, dipl.ing.  
 4. JOSIP RAKMIĆ  
 5. BRANKO ŠMIT  
 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
    HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  
    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS  
    ZELENA LISTA  
   dobila je 3   mjesta te su s te liste izabrani:  
 1. DEJAN ŠOVAGOVIĆ, dipl.ing.  
 2. ZORISLAV HEGEDUŠ  
 3. ANICA MIKOLAŠEVIĆ, ing.  
 
4. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU  
    dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:  
 1. PAVO MILEKIĆ  
 
5. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP  
    dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:  
 1. CHRISTIAN USKOKOVIĆ  

II 
Slijedom iznijetog u točki I Mandatna komisija konstatira da će dužnost vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća 
obnašati: 
1. DINKO BURIĆ, dr.med., Belišće, Ivane Brlić Mažuranić 7 - HDSSB 
2. mr.sc. MARINA NOVOSELNIK, dipl.oec., Belišće, J. Kozarca 20 - HDSSB  
3. DARIO FLETKO, mag.ing.comp., Bistrinci, V. Nazora 44 - HDSSB    
4. JOSIP KOZINA, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 - HDSSB 
5. ANDREJ BIČAK, dipl.iur,  Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 2B  - HDSSB 
6. TOMISLAV VUKELIĆ, dipl.ing., Belišće, M. Gupca 129 - HDSSB    
7. STEVO GALOŠEVIĆ, Vinogradci, M. Gupca 11 - HDSSB  
8. DINKO HUIS, dipl.iur., Belišće, A.Mihanovića 1A - HDZ     
9. DUBRAVKO ŠILOVIĆ, Veliškovci, Kralja Tomislava 20 B - HDZ 
10. MARKO PAVIĆ, dipl.ing. Belišće, P. Zrinskog 36 - HDZ 
11. JOSIP RAKMIĆ, Bistrinci, Braće Radić 35 - HDZ 
12.  BRANKO ŠMIT, Belišće, Trg. A. Starčevića 5 - HDZ 
13. DEJAN ŠOVAGOVIC, dipl.ing., Belišće, A.G. Matoša 6B -  SDP, HSU, HNS, HSLS, Zelena lista    
14. ZORISLAV HEGEDUŠ, Belišće, Bana J. Jelačića 33 - SDP, HSU, HNS, HSLS, Zelena lista      
15. ANICA MIKOLAŠEVIĆ, ing, Bistrinci, Dravska 4 - SDP, HSU, HNS, HSLS, Zelena lista   
16. PAVO MILEKIĆ, Belišće, J. Kozarca 1 - SU      
17. CHRISTIAN USKOKOVIĆ, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 2D - HSP 
 
 

MANDATNA KOMISIJA 
 

Klasa: 021-05/13-01/04 
Urbroj: 2185/02-1-13-2           Predsjednik Mandatne komisije: 
Belišće, 19.6.2013. godine      mr.sc. Marina Novoselnik, dipl.oec. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19.6.2013. god. 
temeljem članka 35. stavka 1. točke 3. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 40. stavka 1. točke 23., članka 50., članka 51. stavka 1. 
alineje 1. i članka 52. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09), donijelo je  

 
RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 
 
I 

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja. 
 

II 
Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana. 

 
III 

U  Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se: 
 1. Tomislav Vukelić, dipl.ing. iz Belišća, M. Gupca 129 – za predsjednika 
 2. Pavo Milekić,iz Belišća, J. Kozarca 1 – za člana 
 3. Josip Kozina iz Veliškovaca, K. Tomislava 104 – za člana. 

 
IV 

Mandat predsjednika i članova iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka mandata članova 
predstavničkog tijela. 

V 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-01/13-01/02 
Urbroj: 2185/02-1-13-3       Predsjedatelj Gradskog vijeća: 
Belišće, 19.6.2013. god.       Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19.6. 2013. god. temeljem 
članka 34. stavka 1. i članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 40. stavka 1. točke 22., i članka 41. stavka 1. i 3.Statuta 
Grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 5/09, 3/13), te članka 20., članka 83. stavka 2. alineje 5. i 
članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09), donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Belišća 

 
Članak 1. 

 Andrej Bičak, dipl.iur. iz Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 2B, bira se za predsjednika Gradskog vijeća 
grada Belišća. 

Članak 2. 
 Mandat imenovane osobe iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine. 
 

Članak. 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-8      Predsjedatelj Gradskog vijeća: 
Belišće, 19. lipnja 2013. god.     Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19.6.2013. god. temeljem 
članka 34. stavka 1. i članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 40. stavka 1. točke 22., i članka 41. stavka 1., 2. i 
3.Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 5/09, 3/13), te članka 20., članka 83. stavka 2. 
alineje 5. i članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09), 
donijelo je 

ODLUKU 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća iz reda predstavničke većine 

 
Članak 1. 

Pavo Milekić iz Belišća, Josipa Kozarca 1, bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća, iz 
reda predstavničke većine u Vijeću.  

Članak 2. 
 Mandat imenovane osobe iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine. 
 

Članak. 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-8       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 19. lipnja 2013. god.      Andrej Bičak, dipl. iur., v.r. 
 
88 
 Mandatna komisija, temeljem članka 54. stavka 1. alineje 3. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik 
grada Belišća“ br.5/09, 3/13) te članka 6. stavka 1. alineje 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća 
(„Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09), podnosi na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Belišća dana 12.7.2013. 
godine sljedeće 

I Z V J E Š Ć E 
 
I 

Mandatna komisija konstatira sljedeće: 
1. da je dužnost vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća od 1. konstituirajuće sjednice Vijeća održane 19. 

lipnja 2013. godine počeo obnašati Dinko Burić, dr. med. iz Belišća, Ivane Brlić Mažuranić 7, nositelj 
liste i kandidat pod rednim brojem 1. sa kandidacijske liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i 
Baranje – HDSSB na lokalnim izborima održanim 19. svibnja 2013. godine. 

2. da je Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća, nakon provedenog glasovanja u izboru za 
gradonačelnika grada Belišća i njegove zamjenike, objavilo konačne rezultate izbora za gradonačelnika 
i njegove zamjenike u subotu 29. lipnja 2013. godine u dnevnom listu Glas Slavonije.  

3. da je prema konačnim rezultatima izbora, za gradonačelnika grada Belišća izabran Dinko Burić, dr. med., 
iz Belišća, Ivane Brlić Mažuranić 7, te da je imenovani, sukladno odredbi članka 91. stavka 1. Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12 – u daljnjem tekstu: Zakon), stupio na izabranu 
dužnost gradonačelnika 1. srpnja 2013. godine od kada mu i  počinje teći mandat. 

II 
Ujedno, Mandatna komisija konstatira sljedeće: 

1. da sukladno odredbi članka 89. stavka 1. Zakona i članka 47. stavka 1. Statuta grada Belišća 
gradonačelnik Dinko Burić, za vrijeme obnašanja dužnosti ne može biti član predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave, tj. Gradskog vijeća, te mu, vezano za gore navedene članke, sukladno odredbi članka 
90. stavka 4. Zakona mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona računajući od dana stupanja na 
dužnost. 

2. da sukladno odredbi članka 81. stavka 1. i 2. Zakona članovi predstavničkog tijela imaju zamjenike koji 
obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili prestane prije isteka vremena 
na koje je izabran, te da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke 
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili miruje, a 
određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. 
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III 
 

Mandatna komisija konstatira da je sukladno odredbi članka 81. stavka 2. Zakona Hrvatski demokratski savez 
Slavonije i Baranje – HDSSB dana 2. srpnja 2013. godine dostavio pisanu obavijest Gradskom vijeću kojom se za 
zamjenika izabranog vijećnika Dinka Burića (kojemu sada izborom gradonačelnika mandat miruje po sili zakona) 
određuje neizabrani kandidat s iste stranačke liste, pod rednim brojem 8. Marko Pavlović iz Bistrinaca, Matije 
Gupca 66, koji će položiti svečanu prisegu i steći prava i obveze člana Gradskog vijeća.    

 
 

MANDATNA KOMISIJA 
 
 

Klasa: 021-05/13-01/05 
Urbroj: 2185/02-1-12-3       Predsjednica: 
Belišće, 12.7.2013. godine               mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec., v.r.
  
 
 
 
 
                   
89 
 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12.7.2013. god. temeljem članka 40. 
stavka 1. točke 28., članka 83. i članka 116. stavka 1. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ 
br. 5/09, 3/13), donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja informacije o Godišnjem izvješću tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti za 

2012.  godinu 
 
 

I 
  Gradsko vijeće prihvaća informaciju o Godišnjem izvješću tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne 
djelatnosti Belišće za 2012. godinu podnesenu od strane navedene tvrtke, a sadržane u financijskom izvješću 
broj: 43/2013. AČ/SM od 3.7.2013. godine.  
 

II 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
 

Klasa: 400-05/13-01/02 
Urbroj: 2185/02-1-13-12       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12.7.2013. god.       Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća, na 2. sjednici, održanoj 12. srpnja 2013. godine, temeljem članka 40. 
stavak 1. točke 28. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13), donosi slijedeću 
 
 

ODLUKU  
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju nabave  

radnog stroja –kompaktora za sabijanje otpada na odlagalištu 
 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća prijedlog Ugovora o sufinanciranju nabave radnog stroja – kompaktora za 
sabijanje otpada na odlagalištu između Grada Belišća i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje 
u tekstu: Fond). 
 
Gradsko vijeće grada Belišća ovlašćuje Gradonačelnika da sa Fondom sklopi Ugovor o sufinanciranju nabave 
predmetnog radnog stroja iz stavka 1. ovoga članka, ugovorene vrijednosti nabave u iznosu od 2.202.555,01 
kuna (bez PDV). 

Članak 2. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća prijedlog Ugovora o sufinanciranju nabave radnog stroja – kompaktora za 
sabijanje otpada na odlagalištu između Grada Belišća i tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće o 
načinu prijenosa sredstava financijske pomoći Fonda  kao i osiguranju preostalog iznosa ukupne vrijednosti 
investicije nabave radnog stroja – kompaktora.   
 
Gradsko vijeće grada Belišća ovlašćuje Gradonačelnika da sa tvrtkom Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti 
Belišće sklopi Ugovor o sufinanciranju nabave radnog stroja – kompaktora za sabijanje otpada na odlagalištu iz 
članka 1. ove Odluke, ugovorene vrijednosti nabave u iznosu od 2.202.555,01 kuna (bez PDV). 
 

Članak 3. 
Gradsko vijeće grada Belišća ovlašćuje Gradonačelnika da trgovačkom društvu Kombel d.o.o. za komunalne 
djelatnosti Belišće, odmah nakon uplate financijskih sredstava od strane Fonda u korist Proračuna grada Belišća, 
prenese odobrena sredstva financijske pomoći Fonda za sufinanciranje nabave radnog stroja - kompaktora u 
visini od 40% troškova nabave, što ukupno iznosi 881.022,00 kuna (bez PDV-a). 
 

Članak 4. 
Zadužuju se tvrtka Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće da, sukladno Ugovorima iz članka 1. i 2. ove 
Odluke, osigura iz vlastitih financijskih sredstava preostali iznos ukupne investicije nabave radnog stroja – 
kompaktora od 1.321.533,01 kuna (bez PDV-a). 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆE 
 

 
Klasa: 351-01/13-03/03 
Urbroj: 2185/02-1-13-41       Predsjednik: 
Belišće, 12. srpnja 2013. godine     Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća, na 2. sjednici, održanoj 12. srpnja 2013. godine, temeljem članka 40.  
stavak 1. točke 28. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13), donosi slijedeću 
 
 

ODLUKU  
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti za sakupljanje papira 

 na području grada Belišća 
 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća prijedlog Ugovora o sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti za 
sakupljanje papira na području grada Belišća između Grada Belišća i tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne 
djelatnosti Belišće, o načinu prijenosa sredstava financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) kao i osiguranju preostalog iznosa ukupne vrijednosti investicije nabave 
komunalne opreme – kanti za sakupljanje papira.  

Članak 2. 
Gradsko vijeće grada Belišća ovlašćuje Gradonačelnika da sa tvrtkom Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti 
Belišće sklopi Ugovor o sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti za sakupljanje papira iz članka 1. ove 
Odluke, ugovorene vrijednosti nabave u iznosu od 351.375,00 kuna (bez PDV-a). 
 

Članak 3. 
Gradsko vijeće grada Belišća ovlašćuje Gradonačelnika da trgovačkom društvu Kombel d.o.o. za komunalne 
djelatnosti Belišće, odmah nakon uplate financijskih sredstava u korist Proračuna grada Belišća od strane Fonda, 
prenese odobrena sredstva financijske pomoći Fonda za sufinanciranje nabave komunalne opreme – kanti za 
sakupljanje papira u visini od 40% troškova nabave, što ukupno iznosi 140.550,00 kuna (bez PDV-a). 
 

Članak 4. 
Zadužuju se tvrtka Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće da, sukladno Ugovoru iz članka 1. ove 
Odluke, osigura iz vlastitih financijskih sredstava preostali iznos ukupne investicije nabave komunalne opreme – 
kanti za sakupljanje papira od 210.825,00 kuna (bez PDV-a). 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆE 
 
 
Klasa: 351-01/13-03/01 
Urbroj: 2185/02-3-13-50 
Belišće, 12. srpnja 2013. godine 
 
                    Predsjednik: 
              Andrej Bičak, dipl.iur., v.r   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13.7.2013. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 5/13  stranica 221.  
              
92 
 
 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 7. i članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 
17. stavak 3. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine” 
br.40/08 i 44/08), članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 
5/09 i 3/13) i članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) 
donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća 

 
 

Članak 1. 
 Zapovjedništvo civilne zaštite grada Belišća imenuje se za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne 
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada Belišća.  
 

Članak 2. 
 U Zapovjedništvo civilne zaštite grada Belišća imenuju se: 
1. Domagoj Varžić, dipl.oec., Belišće, Lj.Posavskog 2, zamjenik gradonačelnika – zapovjednik, 
2. Slavko Milekić, dipl.iur., Belišće, J.Kozarca 1 - načelnik,  
3. Romano Klanjšček, Belišće, K.Tomislava 21 - operativac  
4. Zdravko Vuksanić, Valpovo, A.Šenoe 43, kontakt policajac, PP Valpovo - pomoćnika za mjere CZ-e, 
5. Danijel Kardoš, dr.med., Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 3A, Dom zdravlja Valpovo - pomoćnika za mjere CZ-e , 
6. Ivan Vincetić, Belišće, Kralja Tomislava 76, dozapovjednik VZG Belišća - pomoćnika za mjere CZ-e,  
7. Ivan Rendulić, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje - DUZS, pomoćnik za mjere CZ-e,  
8. Nedeljko Dominković, Belišće, Nova 20 – član, 
9. Dejan Mostina, Bistrinci, Radnička 38 – član, 
10. Anto Zlatunić, Belišće, P.Zrinskog 45, - član, 
11. Ivana Kovačević Ivanišić, Belišće, Trg Ante Starčevića 11 - član, 
12. Josip Kozina, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 - član, 
13. Josip Rakmić, Bistrinci, Braće Radić 35 - član. 

 
Članak 3. 

Članovi zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze 
sudjelovanja u civilnoj zaštiti. 
Zapovjedništvo civilne zaštite grada Belišća mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, 
na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem županijskog centra 112. 

 
Članak 4. 

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća obavlja nadležni 
upravni odjel Gradske uprave grada Belišća. 

Članak 5. 
Mandat imenovanim članovima Zapovjedništva civilne zaštite traje do isteka tekućeg mandata članovima 
Gradskog vijeća grada Belišća. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.   
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
 

Klasa: 810-01/13-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-02-25       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja.2013. god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 9. stavak 3 i članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10), članka 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(“Narodne novine” br.40/08 i 44/08), članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik 
grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada 
Belišća" br. 5/09) donijelo je  

ODLUKU  
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća 

 
Članak 1. 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. 
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za područje grada Belišća, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 

Članak 2. 
U Stožer zaštite i spašavanja grada Belišća imenuju se: 
1. Ljerka Vučković, Gat, S.Radića 52, zamjenica gradonačelnika – načelnik Stožera 
2. Andrej Bičak, dipl.iur., Belišće, Vij.S.H.Gutmanna 2B, predsjednik Gradskog vijeća – član stožera 
3. Dubravko Čovčić, Belišće, Park A.Hofmanna 3 c, zapovjednik VZG Belišće – član stožera 
4. Silvana Pirić, voditelja odjela za prevenciju i planske poslove - DUZS, Područni ured Osijek - član stožera, 
5. Božo Zelić, Valpovo, Vij.107 brigade HV 5 - pomoćnik načelnika za temeljnu policiju Policijske postaje  
   Valpovo - član stožera, 
6. Danijel Kardoš, Belišće, A.G.Matoša 6B, doktor medicine Doma zdravlja Valpovo - član stožera, 
7. Slavko Marjančević, dipl.ing., Belišće, V. Nazora 73, direktor tvrtke Kombel d.o.o. Belišće – član stožera, 
8. Dragan Luketić, Valpovo, Vij.107 brigade HV 3 - ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Valpovo – član  
    stožera, 
9. Slobodan Soldo, Belišće, Vij.J.J.Strossmayera 57 – pročelnik HGSS – Stanica Osijek – član stožera, 
 

Članak 3.  
Pozivanje i aktiviranje članova Stožera zaštite i spašavanja nalaže Gradonačelnik.  
Članovi stožera iz članka 2. ove odluke pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112 ili na 
način utvrđen Planom zaštite i spašavanja. 

Članak 4. 
Administrativno - tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja nadležni upravni odjel 
Gradske uprave grada Belišća. 

Članak 5. 
Mandat imenovanim članovima Stožera zaštite i spašavanja traje do isteka tekućeg mandata članovima Gradskog 
vijeća grada Belišća. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.   
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
 

Klasa: 810-01/13-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-02-26       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.       Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12.7.2013.god., temeljem članka 34. 
stavka 1. i članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 40. stavka 1. točke 22., i članka 41. stavka 1., 2. i 3. Statuta Grada 
Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13), te članka 20., članka 83. stavka 2. alineje 5. i članka 
92. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09), donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća  iz reda predstavničke manjine 

 
 

Članak 1. 
Dubravko Šilović iz Veliškovaca, Kralja Tomislava 20b, bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća 

grada Belišća, iz reda predstavničke manjine u Vijeću.  
 

Članak 2. 
 Mandat imenovane osobe iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine. 
 

Članak. 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-8       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. godine      Andrej Bičak, dipl. iur., v.r. 
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     Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 

 
I 

Osniva se Odbor za Statut i Poslovnik. 
II 

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i dva člana. 
III 

U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se: 
1. Dario Fletko, mag.ing. komp., Bistrinci, V.Nazora 44 - za predsjednika, 
2. Zorislav Hegeduš, Belišće, Bana J.Jelačića 33 - za člana, 
3. mr.sc.Tihomir Kupanovac, dipl.ing., Belišće, Kralja Tomislava 205 - za člana. 

 
IV 

Mandat imenovanih iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka tekućeg mandata članovima Gradskog vijeća 
grada Belišća. 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada 
Belišća“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-2       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013.god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

RJEŠENJE  
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

 
I 

Osniva se Odbor za financije i proračun. 
II 

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i dva člana. 
 

III 
U Odbor za financije i proračun imenuju se: 
1. mr.sc. Marina Novoselnik, dipl.oec., Belišće, J.Kozarca 20 - za predsjednicu, 
2. Petar Ljubičić, Belišće, T. Ujevića 45 - za člana, 
3. Kristijan Šošić, Belišće, I.G. Kovačića 11 - za člana. 
 IV 
Mandat imenovanih iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka tekućeg mandata članovima Gradskog vijeća 
grada Belišća. 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-3       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe 

 
I 

Osniva se Komisija za predstavke i pritužbe. 
II 

Komisija za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana. 
III 

U Komisiju za predstavke i pritužbe imenuju se: 
1. Josip Kozina, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 - za predsjednika, 
2. Anica Mikolašević, ing., Bistrinci, Dravska 4 - za člana, 
3. Ivkica Pavlović, Belišće, Vij.J.J.Strossmayera 58 - za člana. 

IV 
Mandat imenovanih iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka tekućeg mandata članovima Gradskog vijeća 
grada Belišća. 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada 
Belišća“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-4       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013.god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb 

 
I 

Osniva se Odbor za socijalnu skrb. 
II 

Odbor za socijalnu skrb ima predsjednika i šest članova. 
III 

U Odbor za socijalnu skrb imenuju se: 
1. Domagoj Varžić, dipl.oec., Belišće, Lj.Posavskog 2, zamjenik gradonačelnika - za predsjednika, 
2. Antonija Andrašek Barić, prof., Valpovo, A.Starčevića 88  - za člana, 
3. Slavko Vulić, Đurđenovac, Radnička 12C, socijalni radnik Centra za socijalnu skrb Valpovo- za člana, 
4. Ivica Sobodić, Belišće, Kralja Tomislava 17 – za člana, 
5. Eva Veić, dr.med., Belišće, Lj.Posavskog 6 - za člana, 
6. Goran Mandić, Bistrinci, V.Nazora 37, - za člana, 
7. Vlasta Sumarev, Belišće, Željeznička 2 - za člana. 

IV 
Mandat imenovanih iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka tekućeg mandata članovima Gradskog vijeća 
grada Belišća. 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada 
Belišća“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-5       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04), članka 
40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i članka 83. 
Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
I 

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Belišća imenuju se: 
 
 a) za štete u poljoprivredi: 
 
1. Ljerka Vučković, Gat, S.Radića 52  – za predsjednika, 
2. Robert Pejak - predstavnik PPK Valpovo – za zamjenika predsjednika, 
3. Josip Koprivnjak, Gat, Školska 22 - za člana, 
4. Danijel Đurkić, Veliškovci, K.Tomislava 88 - za člana, 
5. Vjekoslav Mandić, Bocanjevci, M.Gupca 61 - za člana, 
6. Nenad Jerković, Vinogradci, K.Tomislava 28a - za člana, 
7. Krunoslav Mitrović, Bistrinci, P.Preradovića 3 - za člana. 
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 b) za ostale štete: 
1. Lidija Gavrić, Belišće,  K.Tomislava 184 – za predsjednika, 
2. Stevo Galošević, Vinogradci, M.Gupca 11 - za člana, 
3. Jasna Slijepčević, Belišće, Bana J.Jelačića 29 - za člana. 
 

II 
Gradsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

1. utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu,  
2. surađuje sa županijskim povjerenstvom, odnosno općinskim povjerenstvom,  
3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna grada,  
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća 

i mišljenja županijskog povjerenstva,  
5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,  
6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,  
7. za poglavarstvo grada i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.  
 

III 
Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. 
 

IV 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-6       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

R J E Š E N J E  
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova  

Komisije za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća 
 
I 

Osniva se Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća. 
 

II 
Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća ima predsjednika i 6 (šest) 

članova. 
III 

 U komisiju iz točke I. imenuju se: 
 
1. Dinko Burić, dr.med., Belišće, I.B. Mažuranić 7, gradonačelnik - za predsjednika, 
2. Marko Pavlović, Belišće, M.Gupca 106 - za člana, 
3. Ivan Kopjar, Gat, Kralja Zvonimira 13 - za člana, 
4. Jadranka Karapetrić, Belišće, Vij.J.J.Strossmayera 7 – za člana, 
5. Maja Matoković, Belišće, Park A.Hofmanna 3a - za člana, 
6. Tomislav Petrović, Belišće, Vij.S.H.Gutmanna 16a - za člana, 
7. Marko Pavić, Belišće, P. Zrinskog 36 - za člana. 
 

IV 
 Zadatak komisije iz točke I. je utvrđivanje prijedloga te predlaganje Gradskom vijeću davanje naziva te 
promjene naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća. 
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V 
 Mandat imenovanih iz točke III. ovog Rješenja traje do isteka tekućeg mandata članovima Gradskog 
vijeća grada Belišća. 

VI 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada Belišća“. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-7       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v. r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

R J E Š E N J E  
o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 

 
I 

Dario Fletko, mag.ing.com., Bistrinci, Vladimira Nazora 44, razrješuje se dužnosti člana Mandatne 
komisije. 

II 
Umjesto razrješenog člana iz točke I ovog Rješenja, za člana Mandatne komisije imenuje se Dejan 

Šovagović, Belišće, A.G.Matoša 6B. 
III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/13-01/05 
Urbroj: 2185/02-1-13-6      Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013.god.     Andrej Bičak, dipl.iur. , v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 40. stavak 1. točke 27. i 28. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) i 
članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je  
 

R J E Š E N J E  
o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja 

 
I 

Josip Kozina iz Veliškovaca, Kralja Tomislava 104, razrješuje se dužnosti člana Komisije za izbor i 
imenovanja. 

II 
Umjesto razrješenog člana iz točke I ovog Rješenja, za člana Komisije za izbor i imenovanja imenuje se 

Branko Šmit, Belišće, Trg A.Starčevića 5. 
III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-01/13-01/02 
Urbroj: 2185/02-1-13-4       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013.god.      Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem 
članka 138., a u vezi sa člankom 209. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.), 
člankom 59. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 153/09 i 56/13.), članka 35. stavak 1. točka 2. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) te članka 40. stavak 1. točka 28. Statuta Grada 
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09. i 3/13.), donosi 

          
O D L U K U 

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA  

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja i rokovi za priključenje, a obuhvaća: 

● postupak i uvjete priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine 
● obvezu priključenja 
● način i uvjete financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika 
● prekršajne odredbe 

Članak 2.  
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: 

1. građevine za javnu vodoopskrbu 
2. građevine za javnu odvodnju 

 
Vodne usluge su: 

1. usluge javne vodoopskrbe 
2. usluge javne odvodnje 

Članak 3. 
Isporučitelj vodnih usluga je Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Belišću, Kralja Tomislava 
198/a (dalje u tekstu – Isporučitelj). 
 

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 
Članak 4. 

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje u smislu ove Odluke smatra se: 
● za sustav javne vodoopskrbe – izgradnja priključka od glavnog uličnog cjevovoda do zaključno s  
   mjernim uređajem koji se nalazi u vodomjernom oknu unutar građevinske čestice korisnika. 
● za sustav javne odvodnje – izgradnja priključka od glavnog uličnog cjevovoda do revizijskog  
   kontrolnog okna unutar građevinske čestice. 

Članak 5. 
Vlasnik postojeće građevine odnosno druge nekretnine ili građevina/nekretnine koje će se tek izgraditi na 
području grada Belišća, obvezan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu, na izgrađenu 
komunalnu vodnu građevinu sukladno ovoj Odluci, a najkasnije u roku jedne (1) godine od dana obavijesti 
isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja. 
 

Članak 6. 
Gradsko vijeće Grada Belišća može posebnom odlukom izuzeti vlasnike građevina, odnosno drugih nekretnina, 
obveze priključenja na izgrađene komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno 
riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda. 
 

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 
Članak 7. 

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće 
se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine.  
Zahtjev za priključenje može podnijeti i korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine 
pisanim ugovorom ili suglasnošću ovjerenom kod javnog bilježnika. 
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodnih usluga. 
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine mora se podnijeti pravodobno, prije uporabe građevine. 
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Članak 8. 
Zahtjevu za priključenje prilaže se sljedeća dokumentacija: 

1. dokaz o pravu vlasništva (izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list za česticu koja se priključuje na 
sustav javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje) koji ne može biti stariji od 6 mjeseci; 

2. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, odnosno 
odvodnje sa ucrtanim položajem građevine – ne stariji od 6 mjeseci; 

Korisnik građevine, zahtjevu za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, prilaže i sljedeću 
dokumentaciju: 

1. dokaz o pravu korištenja građevine; 
2. ugovor i/ili pisana suglasnost iz članka 7. ove Odluke. 

 
Članak 9. 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju pisanog zahtjeva za priključenje, provodi postupak za izdavanje 
suglasnosti o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.  
Suglasnost iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj vodnih usluga donosi u roku 30 dana od dana primitka potpunog 
zahtjeva. 
Isporučitelj vodnih usluga može odbiti zahtjev za priključenje u sljedećim slučajevima: 
● ako prethodno nije proveden postupak u smislu članka 8. ove Odluke, 
● ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, 
● ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača, 
● ako građevina za koje se traži priključak na sustav javne vodoopskrbe nije priključena na sustav  
   javne odvodnje, 
● ako građevina za koju se traži priključak na sustav javne odvodnje nije priključena na sustav javne  
    vodoopskrbe 

Članak 10. 
Suglasnost o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje na komunalne vodne 
građevine (mjesto i adresa priključenja, katastarska odnosno zemljišno-knjižna oznaka, namjena i dr.), ime 
vlasnika i/ili korisnika i njegovi podaci, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka. 
 
Izdavanjem suglasnosti o dozvoli priključenja određuju se uvjeti priključenja pojedine građevine, odnosno 
građevinskog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, rok izvedbe te tehničko-tehnološki uvjeti 
izvođenja priključka i način obavljanja nadzora nad izvedbom priključka. 
 
Odbijanje priključenja od strane Isporučitelja mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. 
ovog članka, razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti te nalog podnositelju zahtjeva da otkloni uočene 
nepravilnosti i rok u kojem je to dužan učiniti. 

Članak 11. 
Priključenje na vodoopskrbni sustav treba se izvesti na način da svaki pojedini dio zgrade koji predstavlja 
samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač, ima 
ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.  

Članak 12. 
Ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrađen, građevina koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe može se 
priključiti uz uvjet da ima nepropusnu sabirnu jamu. 

Članak 13. 
Radove priključenja izvodi Isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti 
posjednik nekretnine koja se priključuje. 

Članak 14. 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine na području grada Belišća, dužan je sa Isporučiteljom 
vodnih usluga zaključiti ugovor o priključenju na komunalnu vodnu građevinu. 
 
Ugovor o priključenju sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izvedbe priključka, 
troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora te odredbu o predaji priključka u vlasništvo Isporučitelja vodnih 
usluga. 

Članak 15. 
Vlasnik ili investitor građevine izvest će građevinske radove koji su potrebni za priključenje građevine uz uvjet 
da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene 
osobe Isporučitelja vodnih usluga te uz prethodnu suglasnost Grada Belišća ukoliko se radovi izvode u pojasu 
lokalnih nerazvrstanih cesta. 
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IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 
 

Članak 16. 
Tehničko – tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj vodnih usluga, 
internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. 
 

Članak 17. 
Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti opće i tehničko – tehnološke uvjete isporuke vodnih usluga na 
internetu ili na drugi način učiniti dostupnim javnosti za cjelokupno vrijeme njihova važenja. 
 

V. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 
             OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 

Članak 18. 
Gradnja komunalnih vodnih građevina predviđa se planom gradnje komunalnih vodnih građevina. 
 
U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih 
vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine, mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetom utvrđenim ugovorom 
s Gradom Belišćem. 
Sredstva iz stavka 2. ovog članka uplaćuju se na račun Grada Belišća, a rok povrata sredstava ne može biti duži 
od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 
 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE 
Članak 19. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 
- ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima 

određenim ovom odlukom; 
- samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje; 
- koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga; 
- onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju 

baždarenja te pregleda instalacija potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti. 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 
od 2.000,00 do 10.000,00 kuna. 
 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu 
djelatnost koju je počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti novčanom kaznom 
u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 
1. ovog članka. 

Članak 20. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležno upravno tijelo Grada Belišća. Pokretanje postupka i 
utvrđivanje prekršaja iz članka 19. ove Odluke izvršava Isporučitelj vodne usluge. 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na 
području grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/11) i Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na 
komunalne vodne građevine na području Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 11/11). 
 

Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku grada Belišća. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 325-01/13-03/01 
Urbroj: 2185/02-3-13-34      Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.     Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na 2. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem članka 
78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i 
članka 40. st. 1. toč. 18 Statuta grada Belišća («Službeni glasnik grada Belišća» br. 5/09 i 3/13), donijelo je 

 
O D L U K U 

O IZRADI II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU) GRADA BELIŠĆA 

 
 

PRAVNA OSNOVA 
Članak 1.  

Ovom Odlukom započinje izrada II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Belišća sukladno članku 78. i 102. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji (''NN'', br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Za ove II. Ciljane izmjene 
i dopune UPU-a Belišća sukladno članku 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji neće se provoditi 
prethodna rasprava. 
 
RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE  

Članak 2.  
II. Ciljane izmjene i dopune UPU-a Belišće obuhvatit će sljedeće: 
 
1. Redefiniranje prostora nekadašnje Tvornice papira „Belišće“ d.d. u smislu namjene, načina i uvjeta 

korištenja i gradnje, rekonstrukcije postojećih i izgradnju planiranih proizvodnih  (energetskih i drugih), 
prometnih i infrastrukturnih vodova i građevina (plin, el. energija, vodoopskrba, odvodnja i sl.) te 
stvaranje prostornih uvjeta za njihovu realizaciju, 

 
Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u tekstualni i grafički dio UPU-a grada Belišća ukoliko ne postoje 
zapreke u smislu usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi 
samo neposredno kroz proces izrade plana. Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku od navedenih izmjena 
nije moguće ugraditi ili se od njih odustaje, ovu Odluku nije zbog toga potrebno mijenjati. 
 
OCJENA STANJA 

Članak 3.  
Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUG-a Belišća, uočen je problem vezan za prostor nekadašnje Tvornice papira 
„Belišće“ d.d. s obzirom na nove investicijske planove i njihovu realizaciju na predmetnoj lokaciji. 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

Članak 4.  
Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj grada Belišća. 
 
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
 

Članak 5.  
Za potrebe izrade II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a grada Belišća nije potrebna izrada stručnih podloga, 
odnosno koristit će se stručne podloge iz važećeg UPU-a grada Belišća. 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 6.  
Stručna rješenja pribavit će se od strane stručnog izrađivača Plana. 
 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH 
GEODETSKIH PODLOGA 

Članak 7.  
U okviru izrade II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a grada Belišća koristit će se osnovna državna karta iz 
važećeg UPU-a grada Belišća. 
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POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE 
 

Članak 8.  
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu Plana iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana je 
sljedeći:  
 
1. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Osijeku 
Kuhačeva 27 
31000  OSIJEK 

2. REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO OBRANE 
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Sarajevska cesta 7 
10000  ZAGREB 

3. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Europske avenija 11 
31000 OSIJEK 

4. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša 
Europske avenija 11 

           31000 OSIJEK 
5. MUP- Policijska uprava Osječko-baranjska, 

Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, 
Inspektorat unutarnjih poslova, 
I.G. Kovačića 2 
31000 OSIJEK 

6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
           PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Ribarska 1/III 
31000 OSIJEK 

7. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
Jurišićeva 13 
10000  ZAGREB 

8. HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta 
Sektor za studije i projektiranje 
Vončinina 3 
10000 ZAGREB 

9. UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Vij. I. Meštrovića 14e 
31000 OSIJEK 

10. HOPS-Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 
Prijenosno područje Osijek 
Šetalište kardinala F. Šepera 1a 
31000  OSIJEK 

11. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 
Elektroslavonija Osijek, 
Služba za razvoj i investicije 
Šetališta kardinala F.Šepera 1a 
31000 OSIJEK 

12. HEP PLIN d.o.o. 
Cara Hadrijana 7 
31000 OSIJEK 
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13. PLINACRO d.o.o. Zagreb 
Savska cesta 88a 
10000  ZAGREB 

14. HRVATSKE VODE  
VGO za vodno područje Drave i Dunava 

          Splavarska 2a 
          31000 OSIJEK 
15. KOMBEL d.o.o.  

Za komunalne djelatnosti, 
          Kralja Tomislava 198a 
          31551 Belišće  
 
 
Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga članka dužne su osigurati i dostaviti zahtjeve (podatke, planske 
smjernice i propisane dokumente) sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 
dana. Sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 05.04.2012. (Klasa: 350-02/12-01/1 
Urbr.: 531-05-12-1) zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat ciljane izmjene i dopune 
prostornog plana, a ne u obuhvatu predmetnog prostornog plana u cijelosti. 
 
ROKOVI ZA IZRADU 

Članak 9.  
Nacrt prijedloga II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Belišća izradit će se najkasnije u roku od 15 dana od 
primitka eventualno nedostajućih podloga i zahtjeva iz članka 8. ove Odluke i uz pretpostavku da se zbog 
navedenih zahtjeva neće povećati obuhvat izmjena. 
 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJE ZABRANE 
 

Članak 10.  
Ovom se Odlukom tijekom izrade II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Belišća ne utvrđuje zabrana izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje. 
 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 

Članak 11.  
Izvori financiranja za izradu Plana osiguravaju se iz Proračuna Grada Belišća. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12.  
Provođenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća. 

 
Članak 13.  

Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća ". 
 

Ova Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji u roku od 15 dana od dana objave u " Službenom glasniku 
Grada Belišća ". 

Članak 14.  
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " Službenom glasniku Grada Belišća ". 
 
Klasa: 350-01/13-03/06 
Ur.broj: 2185/02-3-13-1 
Belišće, 12. srpnja 2013. 

Predsjednik Gradskog vijeća 
                 Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na 2. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem članka 
78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i 
članka 40. st. 1. toč. 18 Statuta grada Belišća («Službeni glasnik grada Belišća» br. 5/09 i 3/13), donijelo je 

 
O D L U K U 

O IZRADI IV. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA  
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA (PPUG) BELIŠĆA 

 
PRAVNA OSNOVA 

Članak 15.  
Ovom Odlukom započinje izrada IV. Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Belišća sukladno članku 78. i 102. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''NN'', br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Za ove IV. Ciljane 
izmjene i dopune sukladno članku 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji neće se provoditi prethodna 
rasprava. 
 
RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE  

Članak 16.  
IV. Ciljane izmjene i dopune PPUG Belišće obuhvatit će sljedeće: 
 
2. Redefiniranje prostora nekadašnje Tvornice papira „Belišće“ d.d. u smislu namjene, načina i uvjeta 

korištenja i gradnje, rekonstrukcije postojećih i izgradnju planiranih proizvodnih  (energetskih i drugih), 
prometnih i infrastrukturnih vodova i građevina (plin, el. energija, vodoopskrba, odvodnja i sl.) te 
stvaranje prostornih uvjeta za njihovu realizaciju, 

 
Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u tekstualni i grafički dio PPUG-a Belišća ukoliko ne postoje 
zapreke u smislu usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi 
samo neposredno kroz proces izrade plana. Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku od navedenih izmjena 
nije moguće ugraditi ili se od njih odustaje, ovu Odluku nije zbog toga potrebno mijenjati. 
 
OCJENA STANJA 

Članak 17.  
Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUG-a Belišća, uočen je problem vezan za prostor nekadašnje Tvornice papira 
„Belišće“ d.d. s obzirom na nove investicijske planove i njihovu realizaciju na predmetnoj lokaciji. 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

Članak 18.  
Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za  planirani razvoj Grada Belišća. 
IV. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Belišća izradit će se u skladu s Prostornim 
planom Osječko-baranjske županije. 
 
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

Članak 19.  
Za potrebe izrade IV. Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Belišće nije potrebna izrada stručnih podloga, odnosno 
koristit će se stručne podloge iz važećeg PPUG Belišće. 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 20.  
Stručna rješenja pribavit će se od strane stručnog izrađivača Plana. 
 
 
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH 
GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 21.  
U okviru izrade IV. Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Belišće koristit će se katastarski planovi iz važećeg PPUG 
Belišće. 
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POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE 
 

Članak 22.  
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu Plana iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana je 
sljedeći:  
16. REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO KULTURE 
Uprava za zaštitu kulturne baštine 
Konzervatorski odjel u Osijeku 
Kuhačeva 27 
31000  OSIJEK 

17. REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO OBRANE 
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Sarajevska cesta 7 
10000  ZAGREB 

18. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 
Služba za gospodarstvo 
Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo,  
Županijska 4 
31000  OSIJEK 

19. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
Europske avenija 11 
31000 OSIJEK 

20. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uređenje,graditeljstvo i 
zaštitu okoliša 
Europske avenija 11 

           31000 OSIJEK 
21. MUP- Policijska uprava Osječko-baranjska, 

Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, 
Inspektorat unutarnjih poslova, 
I.G. Kovačića 2 
31000 OSIJEK 

22. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
           PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Ribarska 1/III 
31000 OSIJEK 

23. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 
Jurišićeva 13 
10000  ZAGREB 

24. HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 
Prijenosno područje Osijek 
Šetalište kardinala F. Šepera 1a 
31000  OSIJEK 

25. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 
Elektroslavonija Osijek, 
Služba za razvoj i investicije 
Šetališta kardinala F.Šepera 1a 
31000 OSIJEK 

26. HEP PLIN d.o.o. 
Cara Hadrijana 7 
31000 OSIJEK 

27. PLINACRO d.o.o. Zagreb 
Savska cesta 88a 
10000  ZAGREB 
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28. HRVATSKE VODE  
VGO za vodno područje Drave i Dunava 

          Splavarska 2a 
          31000 OSIJEK 
29. KOMBEL d.o.o.  

Za komunalne djelatnosti, 
          Kralja Tomislava 198a 
          31551 Belišće 
 
Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga članka dužne su osigurati i dostaviti zahtjeve (podatke, planske 
smjernice i propisane dokumente) sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 
dana. Sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 05.04.2012. (Klasa: 350-02/12-01/1 
Urbr.: 531-05-12-1) zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat ciljanih izmjena i dopuna 
prostornog plana, a ne u obuhvatu predmetnog prostornog plana u cijelosti. 
 
Prema čl. 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji o izradi IV. Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Belišće 
pisanim putem obavijestit će se susjedne jedinice lokalne samouprave: 

 
• GRAD VALPOVO 
• GRAD DONJI MIHOLJAC 
• OPĆINA PETLOVAC 
• OPĆINA MARIJANCI 

 
ROKOVI ZA IZRADU 

Članak 23.  
Nacrt prijedloga IV. Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Belišće izradit će se najkasnije u roku od 15 dana od 
primitka eventualno nedostajućih podloga i zahtjeva iz članka 8. ove Odluke i uz pretpostavku da se zbog 
navedenih zahtjeva neće povećati obuhvat izmjena. 
 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJE ZABRANE 
 

Članak 24.  
Ovom se Odlukom tijekom izrade IV. Ciljanih izmjena i dopuna PPUG Belišće ne utvrđuje zabrana izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje. 
 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 
 

Članak 25.  
Izvori financiranja za izradu Plana osiguravaju se iz Proračuna Grada Belišća. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26.  
Provođenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo. 
 

Članak 27.  
Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća ". 

 
Ova Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji u roku od 15 dana od dana objave u " Službenom glasniku 
Grada Belišća ". 

Članak 28.  
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenom glasniku Grada Belišća ". 
 
Klasa: 350-01/13-03/05 
Ur.broj: 2185/02-3-13-1 
Belišće, 12. srpnja 2013. 
 
              Predsjednik Gradskog vijeća 
              Andrej Bičak, dipl.iur.,v.r. 
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Gradsko vijeće Grada Belišća na 2. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem toč. 30. st. 1. 
članka 40. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), donosi 

 
O D L U K U 

o 2. izmjeni i dopuni Odluke o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima na području grada Belišća za 2013. godinu 

 
Članak 1. 

U Odluci o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada 
Belišća za 2013. godinu – dalje u tekstu: Odluka («Službeni glasnik grada Belišća» br. 1/13 i 2/13) u članku 1. 
stavku 2. iza riječi «gospodarstava», umjesto točke dolazi zarez i dodaju se riječi: », kao i zakupnicima 
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća, neovisno o njihovom sjedištu.» 
 

Članak 2. 
U članku 2. Odluke, iza točke 4. dodaje se točka 5., koja glasi: 
 
 «5. zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća» 
 

Članak 3. 
Iza članka 6. Odluke dodaje se članak 6.a koji glasi: 
 

«Članak 6.a 
«5. Subvencija za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća 
Subvencija za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća odobravat će se fizičkim i pravnim osobama 
koje imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Belišće u visini 50% ugovorene mjesečne 
zakupnine, počevši od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen do kraja proračunske  2013. godine.» 

 
Članak 4. 

U članku 7. Odluke, u drugoj rečenici, iza riječi «subvencije», umjesto točke dolazi zarez i dodaju se riječi: », 
osim subvencije za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća za čije odobrenje zakupnik u trenutku 
podnošenja zahtjeva mora imati podmirene dospjele financijske obveze prema proračunu grada Belišća.» 

 
Članak 5 . 

Članak 8. Odluke mijenja se i sada glasi: 
«Članak 8. 

Subvenciju za fiskalne blagajne, zapošljavanje i zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća provest će 
nadležni upravni odjel za financije temeljem zaključka gradonačelnika.»  
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku grada Belišća". 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 302-01/13-03/02 
Urbroj: 2185/02-3-13-48 
Belišće, 12. srpnja 2013. 
         Predsjednik Gradskog vijeća: 
                      Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na 2.sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, temeljem članka 3. 
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.28/10) te članka 40. 
stavak 1. točke 28. i članka 116. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09 i 3/13), donosi 
slijedeću 
 

ODLUKU  
o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika 

 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća ovom Odlukom određuje visinu osnovice i koeficijenta za obraćun plaće 
gradonačelnika grada Belišća i njihovih zamjenika koji dužnost obavljaju profesionalno te visinu naknade za rad 
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.  
 

Članak 2. 
Plaća gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika koji dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak 
koeficijenta i osnovice za obraćun plaće, uvećane za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%. 
Plaća gradonačelnika, bez uvećanja za radni staž, ne može se odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 
5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika. 
Koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno može iznositi najviše 
do 85% koeficijenta gradonačelnika. 
Naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa  može iznositi 
najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja 
profesionalno i osnovice za obračun plaće. 
 

Članak 3. 
Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika grada Belišća određuje se u iznosu od 6,20. 
Koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika grada Belišća koji dužnost obavlja profesionalno 
određuje se u iznosu od 4,34.  

Članak 4. 
Osnovica za obraćun plaće gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika koji dužnost obavljaju 
profesionalno određuje se u iznosu od 2.793,00 kn. 
 

Članak 5. 
Naknada za rad gradonačelnika grada Belišća koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa određuje se u 
iznosu od 50% od umnoška koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika grada Belišća koji dužnost obavlja 
profesionalno i osnovice iz članka 4. ove Odluke. 
Naknada za rad zamjenika gradonačelnika grada Belišća koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
određuje se u iznosu od 50% od umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika gradonačelnika grada Belišća 
koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice iz članka 4. ove Odluke. 

 
 

Članak 6. 
Sukladno odredbama članka 90. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) gradonačelnik 
grada Belišća i njegovi zamjenici mogu odlučiti da li će izabranu dužnost obavljati profesionalno ili volonterski 
te se mogu odreći od prava na naknadu za svoj rad koja im po zakonu pripada kao nositeljima izvršne vlasti.  

 
 

Članak 7. 
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad gradonačelnika i njihovih zamjenika utvrđena prema 
odredbama ove Odluke donosi pročelnik upravnog odjela Gradske uprave grada Belišća nadležnog za kadrovske 
poslove.   

Članak 8. 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
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Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti odredbe Pravilnika o plaćama i drugim primanjima službenika i 
namještenika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/08, 4/09 i 6/10) koje se 
odnose na plaću i druga primanja gradonačelnika i njegovih zamjenika, kao i odredbe Odluke o naknadama 
troškova vijećnicima Gradskog vijeća, članovima Gradskog poglavarstva i članovima njihovih radnih tijela te 
predsjednicima Vijeća MO („Službeni glasnik grada Belišća“ br.8/05) koje se odnose na naknadu troškova 
nastalih u u svezi s radom zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.     

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 

Klasa: 120-02/13-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-13-2      Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12. srpnja 2013. godine     Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12.7.2013. god. temeljem članka 40. 
stavka 1. točke 28. i članka 116. stavka 1. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br. 5/09, 
3/13), donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja informacije o Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih  

u Drugim izmjenama i dopunama Proračuna grada Belišća za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 
2015. godinu  

 
 

I 
Gradsko vijeće prima na znanje informaciju o Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u Drugim 

izmjenama i dopunama Proračuna grada Belišća za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu, 
Klasa:400-08/13-04/01, Urbroj:2185/02-1-13-15, od 26.travnja 2013.godine. 
  
 

II 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
Klasa: 021-05/13-01/06 
Urbroj: 2185/02-1-13-9 
Belišće, 12.7.2013. godine 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
     Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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 Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 2. sjednici održanoj dana 12.7.2013. god. temeljem članka 40. 
stavka 1. točke 28., članka 83. i članka 116. stavka 1. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ 
br. 5/09, 3/13), donijelo je 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja informacije o Odlukama Gradonačelnika o promjeni sastava u Skupštini 

trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće 
 
 

I 
Gradsko vijeće prima na znanje informaciju o Odluci Gradonačelnika grada Belišća o razrješenju 

predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, 
Klasa:021-01/09-01/03; Urbroj:2185/02-1-13-10, od 3. srpnja 2013. godine.  
 

II 
Gradsko vijeće prima na znanje informaciju o Odluci Gradonačelnika grada Belišća o imenovanju 

predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, 
Klasa:021-01/09-01/03; Urbroj:2185/02-1-13-11, od 3. srpnja 2013. godine.  

 
III 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-01/09-01/03 
Urbroj: 2185/02-1-13-11       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 12.7.2013. godine       Andrej Bičak, dipl.iur., v.r. 
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GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA, temeljem članka 61. stavka 5. točke 5. a. i članka 117. 
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) donio je dana 3. srpnja 2013. godine 
sljedeću   

ODLUKU 
o razrješenju predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva  

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće 
 

Članak 1. 
Gradonačelnik grada Belišća razrješava predstavnike u Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za 

komunalne djelatnosti Belišće, koji su imenovani temeljem Odluka Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni 
glasnik grada Belišća“ broj 4/11 i 6/12), kako slijedi: 
1. Gradonačelnik grada Belišća Zvonko Borić, dipl.ing., Belišće, I.G.Kovačića 4 – član po funkciji, 
2. Mirko Pavošević, dr.med., Belišće, A.Šenoe 15 - član 
3. Miroslav Šutalo, Belišće, Vij.J.J.Strossmayera 13 - član 
4. Anica Mikolašević, ing., Bistrinci, Dravska 4 - član 
5. Zvonimir Hajnc, Belišće, Kralja Tomislava 151 - član 
 

Članak 2. 
Stupanjem  na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Skupštine u trgovačkom 

društvu Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće ("Službeni  glasnik grada Belišća" br. 4/11 i 6/12). 
Članak  3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom  glasniku grada Belišća". 
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA 

Klasa:021-01/09-01/03 
Urbroj: 2185/02-1-13-10 
Belišće, 3.7.2013.godine 

                       Gradonačelnik:   
           Dinko Burić, dr.med., v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 61. stavka 5. točke 5. a. i članka 117. Statuta grada 
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) donio je dana 3. srpnja 2013. godine sljedeću   

 
ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva  
Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće 

 
Članak 1. 

Skupštinu trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće čine 3 (tri)  predstavnika 
grada Belišća, kao osnivača, koji ima 100% uloga u trgovačkom društvu. 
 

Članak 2. 
U Skupštinu trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišća, kao predstavnici 

grada Belišća, imenuju se po svojoj funkciji: 
1. Gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić, dr.med., Belišće, I.B.Mažuranić 7, 
2. Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, Gat, S.Radića 52, 
3. Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec., Belišće, Lj.Posavskog 2. 

 
Članak  3. 

Stupanjem  na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 
("Službeni  glasnik grada Belišća" br. 4/11).  

Članak  4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom  glasniku grada Belišća". 
 

GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA 
Klasa:021-01/09-01/03 
Urbroj: 2185/02-1-13-11       Gradonačelnik: 
Belišće, 3.7.2013. godine           Dinko Burić, dr.med., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 28. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13), donio je dana 03. srpnja 2013. god. sljedeću 
 
 

ODLUKU 
o uvjetima korištenja telefona u gradskom vlasništvu u službene svrhe 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti korištenja telefona u gradskom vlasništvu u službene svrhe od strane 
određene kategorije osoba, dužnosnika i djelatnika Grada Belišća. 
 

Članak 2. 
Pravo na korištenje telefona u gradskom vlasništvu u službene svrhe ostvaruju dolje navedene osobe: 
1. Gradonačelnik grada Belišća – do mjesečnog iznosa računa od 1.000,00 kn, 
2. zamjenici Gradonačelnika grada Belišća – do mjesečnog iznosa računa od 500,00 kn, 
3. svi pročelnici upravnih odjela Gradske uprave - do mjesečnog iznosa računa od 200,00 kn, 
4. administrativna tajnica u Uredu gradonačelnika (tajnica Gradonačelnika), komunalni redar i stručni referent za 
stambene poslove u Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja - do mjesečnog 
iznosa računa od 100,00 kn. 
 

Članak 3.  
Ukoliko mjesečni iznos računa za korištenje telefona prelazi iznos naveden u članku 2. ove Odluke, korisnik 
telefona dužan je snositi plaćanje nastale razlike. 
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Članak 4. 
Pravo na korištenje telefona u službene svrhe osobe navedene u članku 2. ostvaruju za sve vrijeme obavljanja 
svoje dužnosti. 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća." 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 022-01/13-01/01           
Urbroj:   2185/02-1-13-9                    Gadonačelnik: 
Belišće,  3.srpnja 2013. god.                Dinko Burić, dr.med., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 28. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13), donio je dana 03. srpnja 2013. god. sljedeću 
 

ODLUKU 
o uvjetima korištenja automobila u gradskom vlasništvu u službene svrhe 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom određuju se uvjeti korištenja automobila u gradskom vlasništvu, marke Volkswagen 
registracijske oznake OS 517-FV, u službene svrhe. 
 

Članak 2. 
Pravo na korištenje automobila u gradskom vlasništvu gore navedenih registracijskih oznaka u službene svrhe 
ostvaruju dolje navedene osobe: 
1. Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika grada Belišća – 24 sata za sve vrijeme obavljanja  
                                                                                                    svoje dužnosti, 
2. pročelnici i ostali djelatnici Gradske uprave grada Belišća – za vrijeme redovnog radnog vremena 
                                                                                                    i po odobrenju nadređenih im osoba. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća." 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 022-01/13-01/01           
Urbroj:   2185/02-1-13-10            Gradonačelnik: 
Belišće,  3. srpnja 2013. god.      Dinko Burić, dr.med., v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. točke 7. i stavka 5. Statuta grada Belišća 
("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09, 3/13), donio je dana 3.7.2013. godine sljedeće 

 
RJEŠENJE 

o određivanju potpisnika žiro-računa Proračuna grada Belišća broj  HR78 23400091801600001 
 

I. 
Za potpisnike dokumentacije u platnom prometu žiro-računa Proračuna grada Belišća broj HR78 

23400091801600001 određuju se: 
1. Dinko Burić, dr. med. iz Belišća, I.B. Mažuranić 7 - gradonačelnik  
2. Ljerka Vučković iz Gata, Stjepana Radića 52  - zamjenica gradonačelnika 
3. Domagoj Varžić, dipl. oec.  iz Belišća, Lj. Posavskog 2    - zamjenik gradonačelnika 
4. Slavko Milekić, dipl.iur. iz Belišća, J. Kozarca 1        - pročelnik Ureda Gradonačelnika 
5. Jadranka Krpan, dipl. oec. iz Belišća, A. G. Matoša 2a      - pročelnica Upravnog odjela za  financije i  
                                                                                                      proračun 
 

II. 
Dokumentacija je punovažna uz potpis dvije osobe navedene u točki I ovog Rješenja. 
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III. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja  i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 401-03/13-04/01 
Urbroj: 2185/02-4-13-1                            Gradonačelnik: 
Belišće, 3.7.2013. god.       Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. točke 7. i stavka 5. Statuta grada Belišća 
("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09, 3/13), donio je dana 3.7.2013. godine sljedeće 
 

RJEŠENJE 
o određivanju potpisnika žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća 

broj  HR08 23400091510553343 
 

I. 
Za potpisnike dokumentacije u platnom prometu žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća broj HR08 
23400091510553343 određuju se: 
 
1. Dinko Burić, dr. med. iz Belišća, I.B. Mažuranić 7          - gradonačelnik 
2. Ljerka Vučković iz Gata, Stjepana Radića 52   - zamjenica gradonačelnika 
3. Domagoj Varžić, dipl. oec.  iz Belišća, Lj. Posavskog 2      - zamjenik gradonačelnika 
4. Slavko Milekić, dipl.iur. iz Belišća, J. Kozarca 1                 - pročelnik Ureda Gradonačelnika 
5. Jadranka Krpan, dipl. oec. iz Belišća, A. G. Matoša 2a       - pročelnica UO za financije i proračun 
6. Ljiljana Žigić, dipl. oec. iz Valpova, Gajeva 72                   - pročelnica UO za prostorno planiranje         
                                                                                                     i gospodarstvo 

II. 
Dokumentacija je punovažna uz potpis dvije osobe navedene u točki I ovog Rješenja. 

 
III. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja  i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 401-03/13-04/01 
Urbroj: 2185/02-4-13-2        Gradonačelnik: 
Belišće, 3.7.2013. god.            Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. točke 7. i stavka 5. Statuta grada Belišća 
("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09, 3/13), donio je dana 3.7.2013. godine sljedeće 

 
RJEŠENJE 

o određivanju potpisnika žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća 
broj  HR34 23400091510553360 

 
I. 

Za potpisnike dokumentacije u platnom prometu žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća broj HR34 
23400091510553360 određuju se: 
1. Dinko Burić, dr. med. iz Belišća, I.B. Mažuranić 7       - gradonačelnik 
2. Ljerka Vučković iz Gata, Stjepana Radića 52       - zamjenica gradonačelnika 
3. Domagoj Varžić, dipl. oec.  iz Belišća, Lj. Posavskog 2   - zamjenik gradonačelnika 
4. Slavko Milekić, dipl.iur. iz Belišća, J. Kozarca 1              - pročelnik Ureda Gradonačelnika 
5. Jadranka Krpan, dipl. oec. iz Belišća, A. G. Matoša 2a    - pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun 
6. Ljiljana Žigić, dipl. oec. iz Valpova, Gajeva 72               - pročelnica Upravnog odjela za  prostorno planiranje  
                i gospodarstvo                                                                                                   
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II. 
Dokumentacija je punovažna uz potpis dvije osobe navedene u točki I ovog Rješenja. 

 
III. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja  i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 401-03/13-04/01 
Urbroj: 2185/02-4-13-3                  Gradonačelnik: 
Belišće, 3.7.2013. god.       Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. točke 7. i stavka 5. Statuta grada Belišća 
("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09, 3/13), donio je dana 3.7.2013. godine sljedeće 
 
 

RJEŠENJE 
o određivanju potpisnika žiro-računa Grada Belišća, Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i 

uređenje okoliša broj  HR16 24120091538000015 
 

I. 
Za potpisnike dokumentacije u platnom prometu žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća broj HR16 
24120091538000015 određuju se: 
 
1. Dinko Burić, dr. med. iz Belišća, I.B. Mažuranić 7           - gradonačelnik 
2. Ljerka Vučković iz Gata, Stjepana Radića 52   - zamjenica gradonačelnika 
3. Domagoj Varžić, dipl. oec.  iz Belišća, Lj. Posavskog 2       - zamjenik gradonačelnika 
4. Slavko Milekić, dipl.iur. iz Belišća, J. Kozarca 1                   - pročelnik Ureda Gradonačelnika 
5. Jadranka Krpan, dipl. oec. iz Belišća, A. G. Matoša 2a         - pročelnica Upravnog odjela za   
       financije i proračun 
 

II. 
Dokumentacija je punovažna uz potpis dvije osobe navedene u točki I ovog Rješenja. 

 
III. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja  i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 401-03/13-04/01 
Urbroj: 2185/02-4-13-4 
Belišće, 3.7.2013. god. 
                                                                                                           Gradonačelnik: 
                                                                                                              Dinko Burić, dr. med., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) članka 61. st. 4. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik 
grada Belišća '' br. 5/09 i 3/13), donosi sljedeći  
 
 

ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju Prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja grada Belišća 
 
 

Članak 1. 
Sukladno stavku 6. članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije provedena prethodna rasprava te se 
utvrđuje Prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća (u daljnjem tekstu: 
Prijedlog Plana). 
 
Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost. 
 

Članak 2. 
Prijedlog Plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 14 (četrnaest) dana u 
vremenu od 25. srpnja do 7. kolovoza 2013. godine. 
 

Članak 3. 
Prijedlog Plana bit će izložen u maloj vijećnici Gradske uprave svakim radnim danom od 7 do 15 sati. 
 

Članak 4. 
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga Plana u velikoj vijećnici Gradske 
uprave dana 25. srpnja 2013. godine, u 11 sati. 
 

Članak 5. 
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti u Upravni odjel za prostorno 
planiranje i gospodarstvo grada Belišća do isteka roka javne rasprave, odnosno do 7. kolovoza 2013. godine. 
 

Članak 6. 
Gradonačelnik grada Belišća se obvezuje: 
 
- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti javnost putem 

sredstava javnog priopćavanja (službeno glasilo, novine, radio, web stranice i sl.). Obavijest o javnoj raspravi 
mora se objaviti najkasnije osam (8) dana prije početka javne rasprave. 

- uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima opisanim 
u članku 87. Zakona. 

Članak 7. 
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća. 
 

GRADONAČELNIK 
         
Klasa: 350-01/13-03/03 
Ur.broj: 2185/02-3-13-18 
Belišće, 12. srpnja 2013. godine 
 
          Gradonačelnik 
                    Dinko Burić, dr. med.,v.r. 
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Sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 
i 55/12) i Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća («Službeni 
glasnik grada Belišća» br. 3/13) Gradonačelnik grada Belišća, objavljuje  
 

JAVNU RASPRAVU  
o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Belišća 

 
1. Javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća trajat će od 
25. srpnja do 7. kolovoza 2013. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u III. ciljane Izmjene 
i dopune Prostornog plana uređenja Grada Belišća, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, svakim 
radnim danom od 7 do 15 sati. 
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost. 
 
2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne 
odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 25. srpnja 2013. godine u 11 sati, u 
velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća. 
 
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim 
propisima. 
 
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća 
mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, predati 
u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 7. kolovoza 2013. godine, na 
adresu Grad Belišće, Kralja Tomislava 206. 
 
5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi 
izvješća o javnoj raspravi. 
 

Klasa: 350-01/13- 03/03 
Urbroj: 2185/02-3-13-19               Gradonačelnika: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.                     Dinko Burić, dr.med.,v.r. 
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) članka 61. st. 4. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik grada 
Belišća '' br. 5/09 i 3/13), donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju Prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća 

 
Članak 1. 

Sukladno stavku 6. članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije provedena prethodna rasprava te se 
utvrđuje Prijedlog I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća (u daljnjem tekstu: 
Prijedlog Plana). 
Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost. 
 

Članak 2. 
Prijedlog Plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 14 (četrnaest) dana u 
vremenu od 25. srpnja do 7. kolovoza 2013. godine. 
 

Članak 3. 
Prijedlog Plana bit će izložen u maloj vijećnici Gradske uprave svakim radnim danom od 7 do 15 sati. 
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Članak 4. 
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga Plana u velikoj vijećnici Gradske 
uprave dana 25. srpnja 2013. godine, u 12 sati. 

Članak 5. 
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti u Upravni odjel za prostorno 
planiranje i gospodarstvo grada Belišća do isteka roka javne rasprave, odnosno do 7. kolovoza 2013. godine. 
 

Članak 6. 
Gradonačelnik grada Belišća se obvezuje: 
- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti javnost putem 

sredstava javnog priopćavanja (službeno glasilo, novine, radio, web stranice i sl.). Obavijest o javnoj raspravi 
mora se objaviti najkasnije osam (8) dana prije početka javne rasprave. 

- uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima opisanim 
u članku 87. Zakona. 

Članak 7. 
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća. 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 350-01/13-03/02 
Ur.broj: 2185/02-3-13-14                 Gradonačelnik: 
Belišće, 12. srpnja 2013. godine      Dinko Burić, dr. med.,v.r. 
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Sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 
i 55/12) i Odluke o izradi I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća («Službeni 
glasnik grada Belišća» br. 3/13), Gradonačelnik grada Belišća, objavljuje  
 

JAVNU RASPRAVU  
o Prijedlogu I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća 

 
1. Javna rasprava o Prijedlogu I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća trajat će 
od 25. srpnja do 7. kolovoza 2013. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u I. ciljane 
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, 
svakim radnim danom od 7 do 15 sati. 
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost. 
 
2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne 
odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 25. srpnja 2013. godine u 12 sati, u 
velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća. 
 
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim 
propisima. 
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća mogu 
se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, predati u 
pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 7. kolovoza 2013. godine, na adresu 
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206. 
 
5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi 
izvješća o javnoj raspravi. 
 
Klasa: 350-01/13- 03/02 
Urbroj: 2185/02-3-13-15            Gradonačelnik: 
Belišće, 12. srpnja 2013. god.     Dinko Burić, dr.med.,v.r. 
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TURISTIČKO VIJEĆE  
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA 
Kralja Tomislava 206 
31 551 B E L I Š Ć E  
 
 
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Belišća, na svojoj sjednici održanoj dana 8. srpnja 2013. godine, 
temeljem članka 26. stavka 1. točke 11 Statuta Turističke zajednice grada Belišća („Službeni glasnik grada 
Belišća“br. 1/11) donosi sljedeću 
 
 
 

ODLUKU  
o određivanju potpisnika dokumentacije platnog prometa na žiro-računu 

Turističke zajednice Grada Belišća 
 
 
 

Članak 1. 
Turističko vijeće određuje četiri potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa na žiro-računu 
Turističke zajednice Grada Belišća otvorenog u Slatinskoj banci d.d. Slatina. 
 

 
Članak 2. 

Za potpisivanje dokumentacije iz članka 1. ove Odluke, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Belišća 
ovlašćuje sljedeće osobe: 
1. DINKO BURIĆ iz Belišća, Ivane Brlić Mažuranić 7, gradonačelnik grada Belišća 
2. LJERKA VUČKOVIĆ iz Gata, S. Radića 52, zamjenica gradonačelnika grada Belišća 
3. DOMAGOJ VARŽIĆ iz Belišća, Lj. Posavskog 2, zamjenik gradonačelnika grada Belišća 
4. ANTONIJA ANDRAŠEK BARIĆ iz Valpova, A. Starčevića 88, pročelnica Upravnog  
    odjela za društvene djelatnosti 
 
Dokument je punovažan uz potpis dvije osobe iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 
 

TURISTIČKO VIJEĆE 
TURISTIČKE  ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA 

 
Klasa: 334-01/12-02/01 
Urbroj: 2185/02-2-13-320 
Belišće, 8. srpnja 2013. 
 

Predsjednik Turističkog vijeća TZ   
              gradonačelnik: 

                Dinko Burić, dr.med. 
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S A D R Ž A J 
 
 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
                                              

 
83. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Mandatne komisije 
84. Izvješće Mandatne komisije 
85. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 
86. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Belišća 
87. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća iz reda predstavničke većine 
88. Izvješće Mandatne komisije 
89. Zaključak povodom razmatranja informacije o Godišnjem izvješću tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne 

djelatnosti za 2012. godinu 
90. Odluka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju nabave radnog stroja –kompaktora za sabijanje otpada 

na odlagalištu 
91. Odluka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti za sakupljanje 

papira na području grada Belišća  
92. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća 
93. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća 
94. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća iz reda predstavničke manjine 
95. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik, 
96. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun, 
97. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe, 
98. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb, 
99. Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 
100. Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje naziva ulica, parkova i 

trgova na području grada Belišća 
101. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 
102. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja 
103. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Belišća 
104. Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) grada Belišća 
105. Odluka o izradi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG)  Belišća 
106. Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima na području grada Belišća za 2013. godinu 
107. Odluka o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika  
108. Zaključak povodom razmatranja informacije o Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u Drugim 

izmjenama i dopunama Proračuna grada Belišća za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. 
godinu 

109. Zaključak povodom razmatranja informacije o Odlukama Gradonačelnika o promjeni sastava u 
Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće 
  

 
213 

214 -215 
216 
216 
217 

217-218 
 

218 
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220 
221 
222 
223 
223 
224 
224 
225 

225-226 
 

226-227 
227 
227 

228-230 
231-233 
234-236 

 
237 

238-239 
 
 

239 
 

240 

 
AKTI GRADONAČELNIKA 

110. Odluka o razrješenju predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za 
komunalne djelatnosti Belišće 

111. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva Kombel d.o.o. za 
komunalne djelatnosti Belišće  

112. Odluka o uvjetima korištenja telefona u gradskom vlasništvu u službene svrhe 
113. Odluka o uvjetima korištenja automobila u gradskom vlasništvu u službene svrhe 
114. Rješenje o određivanju potpisnika žiro-računa Proračuna grada Belišća broj HR78 

23400091801600001 
115. Rješenje o određivanju potpisnika žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća broj HR08 

23400091510553343 
116. Rješenje o određivanju potpisnika žiro-računa podračuna Proračuna grada Belišća broj HR34 

23400091510553360 
117. Rješenje o određivanju potpisnika žiro-računa Grada Belišća, Upravni odjel za komunalno-stambene 

djelatnosti i uređenje okoliša broj  HR16 24120091538000015 
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243-244 

 
244 
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118. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Belišća 

119. Javna rasprava o prijedlogu  III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća 
120. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada 

Belišća 
121. Javna rasprava o Prijedlogu  I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća 

 
245 
246 

 
246-247 

247 

 
AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE 

 
122. Odluka o određivanju potpisnika dokumentacije platnog prometa na žiro-računu Turističke zajednice 

Grada Belišća 
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Slavko Milekić, dipl.iur. Uredništvo i  uprava: 
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog 
dohotka isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca. 

 


