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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 5. Statuta grada
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15,1/16 i 3/16), donio je dana
18. rujna 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće za provedbu poludnevnog
programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi u prostoru Društvenog
doma u Gatu
Članak 1.
Gradonačelnik prihvaća zamolbu Dječjeg vrtića Maslačak od 15. rujna 2017. godine, Klasa:
601-02/17-01/01, Urbroj: 2185/16-01-17-06 te temeljem ove Odluke daje suglasnost za
provedbu poludnevnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi u
prostoru Društvenog doma u Gatu, Kolodvorska 47, a za koji je ishođena suglasnost
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: 601-02/17-03/00409, Urbroj: 533-25-17-0006 od
4. rujna 2017. godine.
Članak 2.
Za provedbu programa Grad Belišće osigurat će odgovarajuće prostorne i materijalne uvjete
za provedbu programa te se obvezuje preuzeti obvezu podmirivanja režijskih izdataka kao što
su: utrošak električne energije, telefona, troškovi grijanja, vode, komunalne naknade i
naknade za uređenje voda te odvoz smeća.
Za potrebe provedbe poludnevnog programa odgojno-obrazovnog rada osigurat će se
prostorije u prizemlju: dječja igraonica (104,52 m²), dječji wc (6,88 m²) te zajednički prostori
ulaza (18,29 m²), hodnika (19,29 m²), kuhinje (38,24 m²), prostora za odgojitelja (37,37 m²),
wc-a (10,59 m²) i multifunkcionalne dvorane za potrebe organiziranja sastanaka i prigodnih
priredbi (109,04 m²).
Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće zadužuje se za provedbu svih uvjeta i aktivnosti propisanih
od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se odnose na provedbu redovitog 5-satnog
programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi kao i za korištenje
dodijeljenog prostora pažnjom dobrog gospodara.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADONAČELNIK
Klasa:372-01/17-02/07
Urbroj: 2185/02-7-17-2
Belišće, 18. rujna 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Temeljem članka 5. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 7/10, 7/15 i 6/16), članka 61. stavka 4., stavka 5, točke 27. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 7/15, 1/16 i 3/16), gradonačelnik grada
Belišća dana 28. rujna 2017. godine, donosi sljedeći

ZAKLJ UČAK
o broju i visini iznosa studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu

I.
Sukladno članku 5. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 7/10, 7/15 i 6/16) dodijelit će se ukupno 5 (pet) novih studentskih stipendija
prema kriterijima utvrđenim navedenim Pravilnikom.
II.
Visina svake pojedinačne studentske stipendije utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn
(slovima: tisuću kuna) mjesečno.
III.
Sredstva za dodjelu studentskih stipendija osigurana su u Proračunu grada Belišća.
IV.
Zadužuje se Odbor za odobravanje stipendija studentima da temeljem odredbi Pravilnika
iz točke I. ovog Zaključka pokrene postupak i obavi sve neophodne radnje u svezi dodjele
studentskih stipendija.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku
grada Belišća".

GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 604-02/17-02/01
Urbroj: 2185/02-2-17-19
Belišće, 28. rujan 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu
civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15), članka 7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za
izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16), te članka
61. stavka 4. i stavka 5. točke 27. te 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 20. listopada 2017. godine
sljedeću
ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje
grada Belišća.
Članak 2.
Kao tijelo za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća zadužuje se
Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća koje će
posebnim aktom odrediti Gradonačelnik.
Članak 3.
Radna skupina iz članka 2. ove Odluke čini najmanje pet članova, a predsjednik Radne
skupine je ujedno i Voditelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada
Belišća.
Članak 4.
U svom radu na izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća, Radna
skupina dužna je dosljedno primjeniti Pravilnik o smjernicama za izradu Procjena rizika od
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16), te Smjernice za izradu Procjene rizika
od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije, Klasa: 810-01/17-01/1, Urbroj:
2158/1-01-02-17-2, koje je donio Župan Osječko-baranjske županije 08. ožujka 2017. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u “Službenom glasniku grada
Belišća”.
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 810-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-37
Belišće, 20. listopada 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne
zaštite (“Narodne novine” br. 82/15), članka 7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena
rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 65/16), članka 2. i 3. Odluke o izradi Procjene rizika
od velikih nesreća za područje Grada Belišća, te članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 27. te 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 20. listopada 2017. godine sljedeće
RJEŠENJE
o imenovanju Radne skupine za izradu Procjene rizika
od velikih nesreća za područje grada Belišća
Članak 1.
U Radnu skupinu za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Belišća (u daljnjem
tekstu: Radna skupina, Povjerenstvo) imenuju se:
1. Domagoj Varžić, dipl.oec., zamjenik gradonačelnika - predsjednik Radne skupine i Voditelj izrade,
2. _________________ - predstavnik Osječko-baranjske županije - za člana,
3. mr.sc. Marina Novoselnik, direktorica tvrtke Kombel d.o.o. - za člana,
4. Andrej Bičak, dipl.iur., direktor tvrtke Hidrobel d.o.o. - za člana,
5. Slavko Milekić, dipl.iur., tajnik Grada - za člana.
Članak 2.
Voditelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Belišća je odgovoran za
koordinaciju njegova rada, za pravovaljane podatke s područja Grada Belišća, te eventualnim
prijetnjama i štetama koje su nastale od njih.
Tijekom rada na izradi Procjene rizika osim osoba navedenih u prethodnom članku u rad se mogu
uključiti i druge stručne osobe vezane za odgovarajuća područja.
Članak 3.
U svom radu na izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća, Radna skupina
dužna je dosljedno primjenjivati Pravilnik o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i
velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” br. 65/16), te Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Osječko-baranjske županije, Klasa: 810-01/17-01/1, Urbroj: 2158/1-01-02-17-2, koje je donio Župan
Osječko-baranjske županije 08. ožujka 2017. godine.
Članak 4.
Zadužuje se Radna skupina za izradu Procjene rizika najkasnije u roku od tri (3) mjeseca računajući od
dana donošenja ovog Rješenja te da nakon toga istu dostavi Gradonačelniku na uvid i odobrenje, a
potom Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 810-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-38
Belišće, 20. listopada 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
članka 3., stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području grada Belišća
mogu obavljati na temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/12, 2/15 i 4/15) te članka 61., stavka 4. i 5., točke 17. i članka 98. Statuta grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) dana 25.
listopada 2017. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća raspisuje javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća, za razdoblje od 4 godine.
Javni natječaj se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.
Članak 2.
Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke, provest će se sukladno uvjetima i na način predviđen
Zakonom o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se na
području grada Belišća mogu obavljati na temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/12, 2/15 i 4/15).
Članak 3.
Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke provest će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području grada
Belišća.
Članak 4.
Nakon provedenog javnog natječaja, Gradsko vijeće grada Belišća donijet će odluku o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČE LNI K
Klasa: 340-01/17-05/04
Ur. broj: 2185/02-5-17-1
Belišće, 25. listopada 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima koje
se na području grada Belišća mogu obavljati na temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/12, 2/15 i 4/15) te članka 61., stavka 4 i 5., točke 27. i
članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/1311/14, 7/15,
1/16 i 3/16) dana 25. listopada 2017. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta na području grada Belišća
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća.
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke ima tri člana.
Članak 3.
U Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća imenuju se sljedeće osobe:
1. Domagoj Varžić, dipl. oec. Iz Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 14B, za predsjednika
2. Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ., iz Valpova, A. Starčevića 36, za člana
3. Slavko Milekić, dipl. iur., iz Valpova, Kraljevci 18, za člana.
Članak 4.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavljat će poslove iz članka 21. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se na području grada Belišća mogu obavljati na temelju ugovora ili
dodjeljivanjem koncesije ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/12, 2/15 i 4/15).
Članak 5.
Mandat Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke završava okončanjem postupka javnog natječaja
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
na području grada
Belišća.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČE LNI K
Klasa: 340-01/17-05/04
Ur. broj: 2185/02-5-17-2
Belišće, 25. listopada 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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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 2. studenoga 2017. godine sljedeću
ODLUKA
o davanju na privremeno korištenje
Vatrogasnog doma grada Belišća
I.
Grad Belišće temeljem ovoe Odluke prihvaća zahtjev Udruge za uzgoj i zaštitu malih
životnija “Belišće”, Željeznička 14, Belišće od 27. studenoga 2017. godine te odobrava
korištenje prostora Vatrogasnog doma grada Belišća na adresi Željeznička 11, i to privremeno
dana 3. studenoga 2017. godine, a za potrebe održavanja smotre u organizaciji udruge za
uzgoj i zaštitu malih životinja “Belišće”.
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 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-01/16-07/01
Urbroj: 2185/02-1-16-30
Belišće, 2. studenoga 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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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 2. studenoga 2017. godine sljedeću
ODLUKA
o davanju na privremeno korištenje
Vatrogasnog doma grada Belišća
I.
Grad Belišće temeljem ovoe Odluke prihvaća zahtjev Udruge za uzgoj i zaštitu malih
životnija “Belišće”, Željeznička 14, Belišće od 27. studenoga 2017. godine te odobrava
korištenje prostora Vatrogasnog doma grada Belišća na adresi Željeznička 11, i to privremeno
dana: 24., 25., i 26 studenoga 2017. godine, a za potrebe održavanja izložbe malih životinja u
organizaciji udruge za uzgoj i zaštitu malih životinja “Belišće”.
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 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-01/16-07/01
Urbroj: 2185/02-1-16-31
Belišće, 2. studenoga 2017. godine
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 2. studenog 2017. godine sljedeći

ZAKLJUČAK
I
Gradonačelnik prihvaća zamolbu učenice četvrtog razreda Ekonomske i upravne
škole u Osijeku (smjer upravni referent) Valentine Kos iz Vinogradaca, Braće Radića
6, od 24. listopada 2017. godine, za obavljanje stručne prakse u Gradskoj upravi grada
Belišća, Vijenac dr.Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.
II
Učenici Valentine Kos odobrava se stručna praksa u Gradskoj upravi grada Belišća u
trajanju od 40 sati i to u razdoblju od 2. siječnja 2018. godine do 8. siječnja 2018.
godine.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
G RAD O NAČ E LN I K
Klasa: 112-06/15-01/01
Urbroj: 2185/02-1-17-19
Belišće, 2. studeni 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 3. Zakona o sustavu
civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15) i članka 61. stavak 4. i stavka 5. točke 27.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16)
dana 6. studenog 2017. godine donosi
prijedlog ODLUKE
o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite na području grada Belišća
Članak 1.
Ovim prijedlogom Odluke određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području grada Belišća.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Belišća su:
1. tvrtke kao pravne osobe od značaja za sustav civilne zaštite:
- Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće,
- Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće.
2. udruge građana kao pravne osobe od značaja za sustav civilne zaštite:
- Radio klub Belišće 9A1KDE
- Nogometni klub Belišće,
- Hrvatsko planinarsko društvo Belišće,
- Klub Pustolovnih Sportova “Baraber extreme team”,
- Lovačko društvo Vepar Belišće,
- Streljačko društvo „Stjepan Petnjarić“ Belišće,
- Kajak klub Belišće.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada
Belišća.
Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavit će se izvodi iz planskih dokumenata
sustava civilne zaštite zaštite po njihovom donošenju te uz to i konkretne zadaće, mjere i
aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju velike nesreće i katastrofe.
Članak 5.
Temeljem dostavljenih planskih dokumenata pravne osobe iz članka 2. ove Odluke kroz svoje
operativne planove razradit će način provedbe zadaća, mjera i aktivnosti kod velike nesreće i
katastrofe.
Udruge građana iz članka 2. ove Odluke dužne su dostaviti Gradonačelniku sve podatke
propisane odredbom članka 48. stavka 3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (“Narodne novine” broj 49/17) u roku od mjesec dana od zaprimanja ove
Odluke te nakon svake promjene.
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Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Belišća,
Klasa:810-01/13-01/01; Urbroj:2185/02-1-02-32, od 10. rujna 2013. godine.
Članak 7.
Ovaj prijedlog Odluke dostavlja se Državnoj upravi zaštite i spašavanja u svrhu ishođenja
suglasnosti, a u skladu sa člankom 12. alinejom 23. Zakona o sustavu civilne zaštite
(“Narodne novine” broj 82/15).
Po dobivenoj suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Odluka će biti predložena Gradskom
vijeću grada Belišća na razmatranje i donošenje u skladu sa člankom 17. stavkom 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 810-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-44
Belišće, 6. studenog 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 6. stavak 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj: 125/11 i 64/15), članka 59. stavka 1. Odluke o
davanju u zakupu poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/15) i članka
61., stavka 4., stavka 5., točke 6., Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09, 3/13 i 11/14), donio je dana 11. kolovoza 2015. godine sljedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju
za zakup garaža u Radničkoj ulici u Belišću
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao najpovoljniju, ponudu ponuditelja Samira Valdina
iz Belišća, Park A.Hofmanna 2B, OIB:31029706367, za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u
Belišću (predzadnja desno).
Zakupnina za zakup garaže iz prethodnog stavka ovoga članka određuje se u iznosu od 10,18
kuna/m2 mjesečno, odnosno sveukupno 120,58 kn mjesečno.
Jamčevina odabranog ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu.
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Članak 2.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao najpovoljniju, ponudu ponuditelja Karle Bubek
Šego iz Belišća, Radnička 10, OIB:18246966053, za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u
Belišću (predzadnja lijevo).
Zakupnina za zakup garaže iz prethodnog stavka ovoga članka određuje se u iznosu od 14,59
kuna/m2 mjesečno, odnosno sveukupno 173,00 kn mjesečno.
Jamčevina odabranog ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu.
Članak 3.
Ponuda ponuditelja iz članka 1. i 2. ove Odluke, odabire se prema uvjetima iz provedenog
javnog natječaja za zakup garaža u Radničkoj ulici u Belišću, koji je objavljen 24. srpnja 2015.
godine.
Članak 4.
Karla Bubek Šego iz Belišća, Radnička 10, zbog odustanka gubi pravo na povrat uplaćene
jamčevine u iznosu od 100,00 kuna za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u Belišću
(predzadnja desno),
Ponuditelju Christianu Uskokoviću iz Belišća, Vij.S.H.Gutmanna 2D vraća se uplaćena
jamčevina za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u Belišću (predzadnja desno) u iznosu od
100,00 kuna i uplaćena jamčevina za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u Belišću (predzadnja
lijevo) u iznosu od 100,00 kuna na račun broj HR1923900013209048298 otvoren kod HPB.
Ponuditelju Samiru Valdinu iz Belišća, Park A.Hofmanna 2B, vraća se uplaćena jamčevina u
iznosu od 100,00 kuna za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u Belišću (predzadnja lijevo) na
račun broj HR0323400093204740301 otvoren kod PBZ.
Članak 5.
Zadužuje se Upravni odjel za financije i proračun da izvrši povrat jamčevine sukladno članku
4. ove Odluke.
Članak 6.
Zadužuje se Tajništvo Grada da u skladu s uvjetima iz javnog natječaja i zakonskim propisima
pripremi tekst ugovora o zakupu garaže.
Članak 7.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Belišća”.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-01/15-03/03
Urbroj: 2185/02-1-15-31
Belišće, 11. kolovoza 2015. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 6. stavak 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj: 125/11 i 64/15), članka 59. stavka 1. Odluke o
davanju u zakupu poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/15) i članka
61., stavka 4., stavka 5., točke 27., Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), donio je dana 6. studenoga 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju
za zakup garaža u Radničkoj bb
u Belišću
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao najpovoljniju, ponudu ponuditelja Maria
Antolovića iz Belišća, Radnička 8, OIB:29007634046, za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u
Belišću (garaža pod rednim brojem 10).
Zakupnina za zakup garaže iz prethodnog stavka ovoga članka određuje se u iznosu od 120,00
kuna mjesečno bez PDV-a.
Jamčevina odabranog ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu.
Članak 2.
Ponuda ponuditelja iz članka 1. ove Odluke, odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog
natječaja za zakup garaža u Radničkoj bb u Belišću, koji je objavljen 24. listopada 2017.
godine.
Članak 3.
Ponuditeljici Danijeli Gavrić iz Belišća, Vijenac S.H.Gutmanna 3a, vraća se uplaćena
jamčevina za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u Belišću u iznosu od 100,00 kuna na račun
broj HR1423400093215018477 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.
Članak 4.
Zadužuje se Upravni odjel za financije i proračun da izvrši povrat jamčevine sukladno članku
3. ove Odluke.
Članak 5.
Zadužuje se Tajništvo Grada da u skladu s uvjetima iz javnog natječaja i zakonskim propisima
pripremi tekst ugovora o zakupu garaže.
Članak 6.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Belišća”.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-03/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-32
Belišće, 6. studeni 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,.v.r.
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Temeljem članka 61., stavka 4. i 5., točke 7. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) te 3. Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2017. godinu
s projekcijama za 2018. i 2019. ("Službeni glasnik grada Belišća" 8/17), gradonačelnik grada Belišća
donosi sljedeću
ODLUKU
O ISPLATI BOŽIĆNICA NEZAPOSLENIM OSOBAMA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA U 2017. GODINI
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odobrava isplatu jednokratne pomoći - božićnice u iznosu od 150 kuna
nezaposlenim osobama s prebivalištem na području grada Belišća za sljedeće kategorije:
1. Nezaposlenima koji su se na dan 31.10.2017. godine nalazili u evidenciji Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i još uvijek se nalaze u evidenciji,
2. Nezaposlenima koji se nalaze u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a ostali su bez
posla od 31.10.2017. godine do zadnjeg dana isplate pomoći – božićnice,
3. Nezaposlenima koji se iz posebnih objektivnih okolnosti ne nalaze na evidenciji Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje (osobe radno nesposobne zbog invaliditeta i sl.).
Članak 2.
Nezaposlene osobe iz točke 1. članka 1. pri isplati božićnica daju na uvid važeću osobnu iskaznicu ili
uvjerenje o prebivalištu, daju izjavu o nezaposlenosti na propisanom obrascu i potpisuju se na
pripremljenu listu za isplatu.
Nezaposleni iz točke 2. članka 1. pri isplati božićnica daju na uvid važeću osobnu iskaznicu i uvjerenje
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba i dopisuju se na
pripremljenu listu.
Nezaposleni iz točke 3. članka 1. podnose zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne pomoći
- božićnica s obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom kojom potvrđuju svoj status. O
ostvarivanju prava na božićnicu za ove osobe posebnom Odlukom odlučuje gradonačelnik. Pri isplati
božićnice daju na uvid osobnu iskaznicu i dopisuju se na pripremljenu listu.
Članak 3.
Isplata božićnica trajat će u razdoblju od 4. do 22. prosinca 2017. godine.
Nakon navedenog razdoblja neće se moći ostvariti pravo na božićnicu.
Članak 4.
Jednokratna pomoć - božićnica iz ove Odluke isplatit će se na teret Proračuna Grada Belišća za 2017.
godinu, Program Socijalno zdravstvene potrebe grada Belišća, Aktivnost 002 Socijalna pomoć
stanovništvu.
Članak 5.
Upravnom odjelu za financije i proračun i Upravnom odjelu za društvene djelatnosti povjerava se
izvršenje ove Odluke.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČELNIK
KLASA: 550-01/17-02/01
URBROJ: 2185/02-2-17-88
Belišće,7.11.2017.god.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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1099.

SADRŽAJ
AKTI GRADONAČELNIKA
Str.

196. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće za provedbu poludnevnog
programa odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi u prostoru Društvenog doma u
Gatu
197. Zaključak o broju i visini iznosa studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu
198. Odluka o odobravanju korištenja gradskog kombi vozila marke OPEL VIVARO COMBI, broj
šasije: W0LJ7D600GV635973, 1.6 CDTI, reg.oznaka OS419LL Gradskom ogranku UHDDR-a
Grada Belišća
199. Odluka o odobravanju korištenja gradskog kombi vozila marke OPEL VIVARO COMBI, broj
šasije: W0LJ7D600GV635973, 1.6 CDTI, reg.oznaka OS419LL Rukometnom klubu Belišće
200. Odluka o odobravanju korištenja gradskog kombi vozila marke OPEL VIVARO COMBI, broj
šasije: W0LJ7D600GV635973, 1.6 CDTI, reg.oznaka OS419LL NK Belišće
201. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća
202. Rješenje o imenovanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje
grada Belišća
203. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
204. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
205. Odluka o davanju na privremeno korištenje Vatrogasnog doma grada Belišća
206. Odluka o davanju na privremeno korištenje Vatrogasnog doma grada Belišća
207. Zaključak o odobravanju stručne prakse u Gradskoj upravi grada Belišća - Valentina Kos,
Vinogradci
208. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva i provedbi postupka javne nabave radova na
energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
209. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području
grada Belišća
210. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaža u Radničkoj ulici
u Belišću
211. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaža u Radničkoj bb u
Belišću
212. Odluka o isplati božićnica nezaposlenim osobama s prebivalištem na području grada Belišća u
2017. godini
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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.

