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Gradsko vijeće grada Belišća, na 37. sjednici, održanoj 3. veljače 2017. godine, na temelju
članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09,
3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi
EU projekta Valpovo- Belišće

Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU
projekta Valpovo - Belišće, Klasa: 325-01/17-03/01, Urbroj: 2185/02-1-17-3 od 30. siječnja
2017. godine, te prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz sadržaja odredbi navedenog
Sporazuma, a koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Belišća za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih
postupaka potrebnih za realizaciju Sporazuma iz članka 1. ove Odluke, a u okviru zakonom
propisanih ovlaštenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/17-03/01
Urbroj: 2185/02-1-17-5
Belišće, 3. veljače 2017. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Vukelić, dipl. ing.,v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća, na 37. sjednici, održanoj 3. veljače 2017. godine, na temelju
članka 67. st. 5 Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)
članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09,
3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), donosi

ZAKLJUČAK
u povodu razmatranja nacrta
Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru
sustava odvodnje Valpovo- Belišće -Marijanci

I.
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru
sustava odvodnje Valpovo - Belišće - Marijanci, usklađen između tvrtki Dvorac d.o.o.
Valpovo i Hidrobel d.o.o. Belišće.
II.
Gradsko vijeće grada Belišća predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje
Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo - Belišće - Marijanci u
sadržaju kako glasi u prilogu ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/17-03/01
Urbroj: 2185/02-1-17-6
Belišće, 3. veljače 2017. god

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Vukelić, dipl. ing.,v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća, na 37. sjednici, održanoj 3. veljače 2017. godine, na temelju
članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09,
3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), a u svezi s člankom 4. i 5. Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj na području aglomeracije Grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br.
4/14), donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge
za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj
na području aglomeracije grada Belišća
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za
korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije
grada Belišća za financiranje sljedećeg projekta:
Naziv

Dogradnja
vodoopskrbnih
cjevovoda u dijelu Ulice
Marka
Oreškovića u
Bistrincima
S V E U K U P N O:

Financiranje
Hidrobel
d.o.o. (20%)
kn
74.213,60

Financiranje
Hrvatskih
voda (80%)
kn
296.854,40

Ukupno
kn
371.068,00

74.213,60

296.854,40

371.068,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/17-03/01
Urbroj: 2185/02-1-17-8
Belišće, 3. veljače 2017. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Vukelić, dipl. ing.,v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća, na 37. sjednici, održanoj 3. veljače 2017. godine, na temelju

članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09,
3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), a u svezi s člankom 4. i 5. Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj na području aglomeracije Grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br.
4/14), donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge
za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj
na području aglomeracije grada Belišća
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za
korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije
grada Belišća za financiranje sljedećeg projekta:
Naziv

Financiranje
Hidrobela d.o.o.
(20%) kn

Financiranje
Hrvatskih voda
(80%) kn

Ukupno
kn

Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje
gospodarske zone „Kod pruge“ –
K-3 u Belišću, II. dio
Stručni nadzor

64.799,16

259.196,64

323.995,80

1.320.00

5.280.00

6.600,00

Dogradnja
kanalizacijskih
cjevovoda u Bistrincima – dio
Ulice Marka Oreškovića
Stručni nadzor

282.976,80

1.131.907,20

1.414.884,00

6.800,00

27.200,00

34.000,00

Dogradnja
sanitarno-fekalne
kanalizacije s precrpnom stanicom
u Ulici Dolac u Belišću
Stručni nadzor
S V E U K U P N O:

91.140,00

364.560,00

455.700,00

1.860,00
448.895,96

7.440,00
1.795.583,84

9.300,00
2.244.479,80

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/17-03/01
Urbroj: 2185/02-1-17-7
Belišće, 3. veljače 2017. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Vukelić, dipl.ing.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 82/15), članka 19. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“, broj 37/16 i 47/16.) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 27. Statuta Grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) donosi
dana 9. siječnja 2017. godine
Poslovnik o radu
Stožera civilne zaštite Grada Belišća
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite grada Belišća (dalje u
tekstu:Stožer), sastav Stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera te način rada stožera, pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera, donošenje
odluka iz njegovog djelokruga rada, prava i dužnosti članova Stožera, te druga pitanja
značajna za rad Stožera.
(2) Stožer civilne zaštite grada Belišća u pravilu broji do 12 članova, a što gradonačelnik
Grada Belišća određuje svojom odlukom.
(3) U sastav Stožera mogu se imenovati predstavnici redovnih snaga: vatrogastvo, društva
Crvenog križa, stanice Hrvatske gorske službe spašavanja, druge udruge građana, pravne
osobe od značaja za sustav civilne zaštite na razini grada Belišća i predstavnik postrojbi
civilne zaštite.
Članak 2.
(1) Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15), Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16
i 47/16) te drugih propisa koji uređuju sustav zaštite i spašavanja.
Članak 3.
(1) U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga Stožer surađuje s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, zdravstvenim,
komunalnim, građevinskim, humanitarnim i drugim ustanovama i poduzećima, te pravnim
osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću ili su na drugi način
od značaja za sustav zaštite i spašavanja, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje,
županijskim upravnim tijelima, kao i stožerima za druga krizna stanja.
Članak 4.
(1) Tijekom planiranja i provođenja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa u Gradu, Stožer surađuje i koordinira sa stožerima civilne zaštite
ugroženih općina, gradova i Osječko - baranjske županije.
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Članak 5.
(1) Administrativno - tehničke poslove i druge uvjete za rad stožera civilne zaštite grada
Belišća osigurava upravno tijelo gradske uprave Grada Belišća nadležno za poslove zaštite i
spašavanja.
Članak 6.
(1) Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku
nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za
koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
(2) Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno
specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
II. PRIPREMANJE, SAZIVANJE I NAČIN RADA NA SJEDNICAMA STOŽERA
Članak 7.
(1) Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Na sjednicama mora
sudjelovati najmanje polovica svih članova Stožera.
(2) U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera dužan je obavijestiti načelnika
Stožera najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.
(3) U izvanrednim situacijama koje zahtijevaju hitno djelovanje, Stožer može održavati
sjednice i u nepotpunom sastavu. Uz načelnika i gradonačelnika, na izvanrednoj sjednici
obvezatno moraju sudjelovati članovi Stožera bitni za donošenje odluka u nastaloj situaciji
ovisno o njenoj prirodi.
Članak 8.
(1) Sjednice Stožera saziva, predlaže dnevni red i vodi sjednice načelnik Stožera, odnosno, u
slučaju njegove spriječenosti zamjenik načelnika Stožera ili druga osoba iz reda članova
Stožera po odluci gradonačelnika.
(2) Redovne sjednice Stožera održavaju se sukladno utvrđenoj dinamici u Programu rada
Stožera.
Članak 9.
(1) Stručni materijali i druga dokumentacija za Stožer pripremaju se u Upravnom odjelu
nadležnom za poslove zaštite i spašavanja, a po potrebi i u drugim upravnim tijelima,
operativnim tijelima u sustavu zaštite i spašavanja osnovanima na razini Grada i drugim
tijelima kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.
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Članak 10.
(1) Redovne sjednice Stožera sazivaju se dostavljanjem pisanog poziva koji se dostavlja
najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
(2) U hitnim slučajevima sjednice Stožera sazivaju se telefonom, fax porukom, elektronskom
poštom, odnosno na način predviđen Planom pozivanja operativnih snaga zaštite i spašavanja
grada Belišća.
Članak 11.
(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
(2) Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati odnosno dopuniti na prijedlog načelnika,
pojedinog člana Stožera ili gradonačelnika.
(3) Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, predlagatelj je dužan pripremiti i materijale za
predloženu dopunu.
(4) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama utvrđenog
dnevnog reda.
(5) Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi načelnik ili izvjestitelj određen u
pripremi sjednice.
III. ODLUČIVANJE
Članak 12.
(1) Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda daje se na glasanje utvrđeni prijedlog
odluke odnosno zaključka.
(2) Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanje većinom glasova nazočnih članova
Stožera.
Članak 13.
(1) Stožer u svojem radu donosi odluke, zaključke, te druge akte iz svoje nadležnosti.
Članak 14.
(1) U izvanrednim okolnostima, ako je Stožer angažiran u procjenjivanju opasnosti ili u
koordiniranju zaštitom i spašavanjem, odluke i zaključke donosi načelnik ili gradonačelnik.
Članak 15.
(1) Na sjednicama Stožera vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi u skraćenom obliku, a potpisuju ga načelnik Stožera.
(3) U slučajevima iz članka 10. stavka 2 te članka 14. ovog Poslovnika ne mora se voditi
zapisnik, već se u pisanom obliku donose procjene opasnosti, odluke, zaključci, zahtjevi ili
izvješća Stožera.
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Članak 16.
(1) Ovisno o potrebi i situaciji Stožer obavješćuje javnost preko načelnika Stožera ili
gradonačelnika.
Članak 17.
(1) Na zahtjev načelnika Stožera ili gradonačelnika, u radu Stožera mogu sudjelovati
predstavnici tijela i ustanova iz djelatnosti koje mogu doprinijeti uspješnijem otklanjanju
posljedica katastrofa i većih nesreća, kao i čelnici upravnih tijela, koji nisu članovi Stožera.
IV. TROŠKOVI RADA STOŽERA
Članak 18.
(1) Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Grada Belišća.

V. DODJELJIVANJE PRIZNANJA
Članak 19.
(1) Stožer može gradonačelniku i Gradskom vijeću predložiti dodjelu priznanja pojedincima,
tijelima i pravnim osobama koje su u tekućoj godini postigle izvanredne uspjehe u
izvršavanju zadaća u sprječavanju, ublažavanju ili otklanjanju nastale katastrofe i veće
nesreće na području Grada Belišća.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 20.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća”.
Klasa: 810-01/15-01/01
Urbroj: 2185/02-1-17-2
U Belišću, 9. siječnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

16.

06.02.2017.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA

Broj 1/17

6

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 1. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 2. Odluke o davanju u
zakup poslovnih prostora („Službeni glasnik grada Belišća“ 1/15) te članka 61. stavka 4. i 5.
točke 5., članka 85. i članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), donosi dana 11. siječnja 2017. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća
I.
Grad Belišće temeljem ovog Zaključka prihvaća zamolbu Hrvatskog planinarskog društva
“Belišće”, od 9. siječnja 2017. godine, te istom odobrava korištenje prostorija Doma
umirovljenika grada Belišća i to privremeno dana 27. siječnja 2017. godine ( petak ) sa
početkom u 18,00 sati, a za potrebe održavanja godišnje skupštine društva ”.
II.
Grad Belišće, kao vlasnik, odobrava privremeno korištenje prostorija iz točke 1. ovog
Zaključka pod sljedećim uvjetima:
-

korisnik je dužan prilikom korištenja prostorija postupati sa pažnjom dobrog gospodara,
a posebno voditi računa da se gradska imovina ne uništi ili ošteti,

-

korisnik je dužan prostorije nakon isteka vremena njihovog korištenja urediti i dovesti u
prvobitno stanje u kakvom su bile prilikom preuzimanja prostorija na korištenje,

-

korisnik je dužan nadoknaditi eventualnu štetu koja nastane korištenjem prostorija.

III.
Sukladno odredbi članka 2. stavka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni
glasnik grada Belišća“ 1/15) odobrava se privremeno korištenje predmetnih prostorija bez
naknade.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
grada Belišća".
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-3
Belišće, 11. siječanj 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 30. stavka 9. i članka 33. stavka 6. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), članka 38. stavka 3. Zakona
o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i
115/16) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 27. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09 i 3/13) donosi dana 12. siječnja 2017. godine sljedeću
SUGLASNOST
na Odluku o cijeni prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada
I.
Gradonačelnik grada Belišća daje suglasnost na Odluku tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne
djelatnosti Belišće o cijeni prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada, Broj:10-23/2017, od 12. siječnja 2017. godine, koja čini sastavni dio ove
Suglasnosti i iznosi kako slijedi:
I CIJENA
Neto cijena
Kn/litra
0,082313

PDV 13%

UKUPNO
kn/litra
0,093014

0,010701

II. IZNOS MJESEČNE CIJENE ZA KUĆANSTVA
Korisnik
Neto cijena posude 120 litara
kn/mjesečno
Kućanstvo
39,51
Građani - samci
23,71

PDV
13%
5,14
3,08

UKUPNO (s PDV-om)
kn/mjesečno
44,65
26,79

III. IZNOS MJESEČNE CIJENE ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE
Vrsta spremnika
Neto cijena
PDV
UKUPNO (s PDV-om)
kn/mjesečno
13%
kn/mjesečno
Posuda 120L
39,51
5,14
44,65
Posuda 240L
79,02
10,27
89,29
Posuda 660L
217,31
28,25
245,56
Posuda 1100L
362,18
47,08
409,26
II.
Davanjem ove Suglasnosti prestaje važiti Suglasnost Odluku o cijeni prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Klasa:400-05/14-01/01;
Urbroj:2185/02-1-14-3, od 31. srpnja 2014. godine.
III.
Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa:400-05/17-07/01
Urbroj:2185/02-1-17-2
Belišće, 12. siječnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61., stavka 4. i 5. točke 6. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) i članka 6. Odluke o
zakupu zemljišta na javnim površinama i neizgrađenom građevinskom zemljištu grada
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 2/99), dana 13. siječnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju
za zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire najpovoljniju ponudu za zakup zemljišta u vlasništvu
grada u svrhu poljoprivredne proizvodnje ponuditelja Milana Španičeka (OIB: 96492355873)
iz Gorice Valpovačke, Stjepana Radića 54, za zakup zemljišta upisanog u zk. ul.br. 436, k.o.
Bocanjevci, označenog kao k.č.br. 373 groblje Svinjaci, površine 2669 m² s ponuđenom
cijenom zakupa od 200,00 kn godišnje.
Članak 2.
Zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na vrijeme od 5 godina, uz plaćanje
godišnje zakupnine u navedenim iznosima.
Članak 3.
Ponuda iz članka 1. ove Odluke odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog natječaja za
zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća, koji je bio otvoren od 30. prosinca 2016. godine
do 9. siječnja 2017. godine i objavljen na oglasnim pločama grada Belišća i internet stranici
grada.
Članak 4.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća da, u skladu s
uvjetima iz javnog natječaja, pripremi ugovor o zakupu s odabranim ponuditeljem.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Belišća”.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 945-01/16-03/01
Urbroj: 2185/02-1-17-35
Belišće, 13. siječnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA, na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samopoupravi („Narodne
novine“ br.86/08 i 61/11) te članka 61. stavka 4. i 5. točke 11. i članka 98. Statuta grada
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), donosi dana
19. siječnja 2017. godine sljedeći
PLAN PRIJMA
u službu Gradske uprave grada Belišća
kroz Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
za 2017. godinu
I.
Planom prijma u službu Gradske uprave grada Belišća utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta, te planirani broj osoba za provedbu Programa stručnog osposobljavanja bez
zasnivanja radnog odnosa, prema potrebama sljedećih Upravnih odjela:
- Tajništvo Grada,
- Ured gradonačelnika,
- Upravni odjel za financije i proračun,
- Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja,
- Upravni odjel za društvene djelatnosti,
- Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo.
II.
Plan prijma u službu Gradske uprave grada Belišća utvrđuje se za razdoblje kalendarske 2017.
godine (kratkoročni plan).
III.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta službenika i namještenika u Upravnim odjelima
Gradske uprave grada Belišća na dan 13. siječnja 2017. godine je sljedeće:
R.b.

Naziv
Upravnog odjela

1.

Tajništvo Grada

2.

Ured gradonačelnika

3.
4.

5.
6.

Upravni odjel za financije i
proračun
Upravni odjel za
komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje
naselja
Upravni odjel za društvene
djelatnosti
Upravni odjel za prostorno
planiranje i gospodarstvo

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnim
odjelima Gradske uprave grada Belišća na dan
19. siječnja 2017. godine
Diplomirani pravnik – VSS
4 izvršitelja
Gradonačelnik
1 izvršitelj
Zamjenik gradonačelnika
2 izvršitelja
VSS društvenog smjera
1 izvršitelj
Administrativni tajnik – SSS
1 izvršitelj
Diplomirani ekonomist – VSS
2 izvršitelja
Referent – SSS
2 izvršitelja
Diplomirani građevinski inženjer – VSS
1 izvršitelj
Diplomirani inženjer prometa - VSS
1 izvršitelj
Referent – SSS
1 izvršitelj
Komunalni redar – SSS
1 izvršitelj
VSS društvenog smjera
4 izvršitelja
Stručni suradnik – VŠS društvenog smjera
1 izvršitelj
Diplomirani ekonomist – VSS
1 izvršitelj
Diplomirani pravnik – VSS
1 izvršitelj
Diplomirani građevinski inženjer – VSS
UKUPAN BROJ IZVRŠITELJA

1 izvršitelj
25 izvršitelja
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IV.
Planom prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za razdoblje kalendarske 2017.godine,
prema trenutnim potrebama i prijedlozima Upravnih odjela, planira se primanje u službu
osoba odgovarajuće stručne spreme i struke za provedbu Programa stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,kako slijedi:
Red.
broj
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Potreban broj osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Tajništvo Grada
VSS ili VŠS pravne struke
1 izvršitelj
SSS opći smjer
1 izvršitelj
VSS društveni smjer
1 izvršitelj
Ured gradonačelnika
SSS ekonomske i komercijalne struke i upravne
struke, opći smjer
3 izvršitelja
Upravni odjel za financije i
VSS, VŠS ekonomski smjer
2 izvršitelja
proračun
SSS ekonomske ili komercijalne struke
6 izvršitelja
Upravni odjel za
komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje naselja

VSS ili VŠS

Upravni odjel za prostorno
planiranje i gospodarstvo

VSS ili VŠS – pravnog, ekonomskog,
građevinskog i poljoprivrednog smjera
VSS društvenog smjera

1 izvršitelj

SSS ekonomska/komercijalna struka

Upravni odjel za društvene
djelatnosti

VŠS društvenog smjera
SSS ekonomske ili komercijalne struke
UKUPNO

3 izvršitelja
2 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj
3 izvršitelja
25 izvršitelja

V.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim odjelima Gradske uprave
grada Belišća provodi se u skladu s odobrenim zahtjevima Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
VI.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim odjelima
Gradske uprave grada Belišća stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u
„Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 112-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-6
Belišće, 19. siječanj 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Temeljem članka članka 61. stavaka 4. i 5., podstavka 27. Statuta grada Belišća („Službeni
glasnik grada Belišća“ br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) i članka 6 i 7. Odluke o
utvrđivanju kriterija za određivanje udruga od interesa za grad Belišće i njihovom
financiranju iz Proračuna grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/14),
Gradonačelnik grada Belišća, dana 24. siječnja 2017. godine, donio je
RJEŠENJE
o osnivanju Odbora za procjenu projektnih prijedloga udruga
I.
Osniva se Odbor za procjenu projektnih prijedloga udruga.
Odbor za procjenu projektnih prijedloga udruga (u daljnjem tekstu „Odbor“) osniva se i
djeluje u cilju transparentnog, stručnog i racionalnog postupka odabira prijedloga projekta
udruga s područja grada Belišća radi financiranja iz proračuna grada Belišća.
II.
Odbor iz točke I. ovog Rješenja čini sedam članova od čega tri predstavnika udruga s
područja grada Belišća.
Članovi Odbora većinom glasova iz svojih redova biraju predsjednika Odbora, zaduženog za
organizaciju tehničkog i administrativnog aspekta rada.
III.
U Odbor iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Domagoj Varžić
- za člana
2. Ljerka Vučković
- za člana
3. Zlatko Rogač
- za člana
4. Pavo Milekić
- za člana
5. Želimir Sušić
- za člana
6. Marija Ilić
- za člana
7. Antonija Andrašek Barić
- za člana.
IV.
Zadatak Odbora je davanje mišljenja i preporuka Gradonačelniku grada Belišća o
prijedlozima projekata udruga radi ostvarivanja financijske potpore.
V.
Mandat članova Odbora iz točke III. Rješenja traje jednu (1) godinu.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 400-08/17-02/02
Urbroj: 2185/02-2-17-47
Belišće, 24. siječnja 2017.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med., v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 27. i članka 98.
Statuta grada Belišća ( Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i
3/16 ), donio je dana 30. siječnja 2017. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Gradonačelnik prihvaća zamolbu učenice drugog razreda Druge srednje škole Beli Manastir u
Belom Manastiru (smjer hoteljersko turistički tehničar) Stele Kujadin iz Belišća, I. Gundulića
7, od 5. siječnja 2017. godine, za obavljanje stručne prakse u Turističkoj zajednici grada
Belišća, Vijenac S.H.Gutmanna 15B, 31551 Belišće.
II
Učenici Steli Kujadin odobrava se stručna praksa u Turističkoj zajednici grada Belišća u
trajanju od 8 sati mjesečno za razdoblje siječanj - lipanj i 182 sata ljetne prakse u razdoblju od
srpanj - kolovoz.

III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.

GRADONAČE LNI K

Klasa: 112-06/15-01/01
Urbroj: 2185/02-1-17-14
Belišće, 30. siječnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Slavko Milekić, dipl.iur. Uredništvo i uprava: Grad Belišće,
Vij.dr. Franje Tuđmana 1, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog dohotka isplaćenog u
privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.

