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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 11. travnja 2017. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća
I.
Grad Belišće temeljem ovog Zaključka prihvaća zamolbu nogometnog kluba “Belišće”, od 11.
travnja 2017. godine, te istom odobrava korištenje prostorija Doma umirovljenika Grada
Belišća i to privremeno dana 15. travnja 2017. godine ( subota ) sa početkom u 18,30 sati do
20,00 sati a za potrebe održavanja večere sa gostujućom ekipom iz Bjelovara.
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: 2185/02-1-17-13
Belišće, 11. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), Odluke o određivanju visine naknade
za korištenje prostora javne ustanove Centar za kulturu Sigmund Romberg ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 6/16) te članka 1. stavka 2. Odluke o dopuni Odluke o određivanju visine
naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar za kulturu Sigmund Romberg,
Klasa:022-05/16-01/01, Urbroj:2185/02-1-16-19., od 21. studenog 2016. godine, donio je
dana 11. travnja 2017. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar za
kulturu Sigmund Romberg
I.
Gradonačelnik prihvaća zamolbu Osnovne škole “Ivana Kukuljevića” Belišće, Kralja
Tomislava 196 od 11. travnja 2017. godine, te oslobađa isti od plaćanja naknade za korištenje
prostora javne ustanove Centar za kulturu Sigmund Romberg dana 23. svibnja 2017. godine
zbog potrebe organiziranja školske priredbe za učenike, djelatnike i roditelje a radi proslave
Dana škole, u vremenu od 17:30 - 20:00 sati, jer se navedeni događaj utvrđuje od
općedruštvenog, odnosno lokalnog interesa.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-11
Belišće, 11. travnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), i članka 19. Odluke o davanju u
zakupu poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/15) donosi dana 13.
travnja 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Belišću
I.
Osniva se Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišća, k.č.br.1199, upisana u
zk.ul.br.1709, u naravi oranica u ulici A.G.Matoša, površine 440 m2.
II.
U Komisiju se imenuju:
1. Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec za predsjednika,
2. Slavko Milekić, dipl. iur., za člana,
3. Dijana Dorkić, mag.iur., za članicu.
III.
Zadaci Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća su sljedeći:
- zaprimanje i otvaranje pristiglih ponuda te utvrđivanje njihove valjanosti u skladu s
kriterijima iz javnog natječaja,
- predlaganje Gradonačelniku donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada
Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 940-01/17-07/05
Urbroj: 2185/02-1-17-3
Belišće, 13. travnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), i članka 19. Odluke o davanju u
zakupu poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/15) donosi dana 14.
travnja 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja
za zakup garaža u Radničkoj ulici i ulica Vijenac S.H.Gutmanna u Belišću
I.
Osniva se Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za zakup garaža u Radničkoj ulici
i ulica Vijenac S.H.Gutmanna u Belišću kako slijedi:
- garaža u ulici Radnička bb, površine 11,85 m² (dimenzije 2,38 x 4,98 m) s početnom
cijenom od 87,69 kn + PDV mjesečno,
- garaža u ulici Vijenac S.H.Gutmanna, površine 11,85 m² (dimenzije 2,38 x 4,98 m) s
početnom cijenom od 87,69 kn + PDV mjesečno.
II.
U Komisiju se imenuju:
1. Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec za predsjednika,
2. Slavko Milekić, dipl. iur., za člana,
3. Dijana Dorkić, mag.iur., za članicu.
III.
Zadaci Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za zakup garaža u Radničkoj ulici i
ulici Vijenac S.H.Gutmanna u Belišću su sljedeći:
- zaprimanje i otvaranje pristiglih ponuda te utvrđivanje njihove valjanosti u skladu s
kriterijima iz javnog natječaja,
- predlaganje Gradonačelniku donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada
Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 372-03/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-13
Belišće, 14. travnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 391.stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ( “Narodne novine” broj 91/96, 68/98/, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća
grada Belišća o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća,
Klasa: 940-01/15-01/12; Urbroj: 2185/02-1-15-2, od 21. prosinca 2015. godine , te članka 61.,
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. travnja 2017. godine sljedeću:
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao jedinu i najpovoljniju, ponudu Gordana Jakšić,
Belišće, A.G.Matoša 10, (OIB:22956263316, JMBG:2104963302603) koji se natjecao za
kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće, k.č.br.
1199, upisana u zk.ul.br. 1709, u naravi oranica u ulici A. G. Matoša, površine 440 m².
Članak 2.
Kupoprodajna cijena za nekretninu u vlasništvu grada Belišća iz članka 1. ove Odluke,
određuje se u iznosu od 30.100,00 kuna (slovima:tridesettisućaistokuna) bez PDV-a, sukladno
ponudi odabranog ponuditelja.
Odabrani ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijeni isplatiti odjednom u cijelosti u roku od 30
dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Kupoprodajni ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se najkasnije u roku od 30 dana.
Članak 4.
Gordan Jakšić, Belišće, A.G.Matoša 10, odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog
natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u ulici
A. G. Matoša, koji je objavljen 4. travnja 2017. godine.
Članak 5.
Zadužuje se Tajništvo Grada da u skladu s uvjetima iz javnog natječaja i zakonskim propisima
pripremi tekst ugovora o kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Belišća”.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 940-01/17-07/05
Urbroj: 2185/02-1-17-5
Belišće, 18. travnja 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
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 18. travnja 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaža u Radničkoj bb i Vijenac
S.H.Gutmanna u Belišću
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao najpovoljniju, ponudu ponuditelja Zorana Holenda iz Belišća,
Park A.Hofmanna 1A, OIB:21280755166, za zakup garaže u Radničkoj ulici bb u Belišću.
Zakupnina za zakup garaže iz prethodnog stavka ovoga članka određuje se u iznosu od 136,00 kuna
mjesečno bez PDV-a.
Jamčevina odabranog ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu.
Članak 2.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao najpovoljniju, ponudu ponuditelja Darka Inić iz Belišća, Trg
A.Starčevića 11, OIB:11404491196, za zakup garaže u Vijencu S.H.Gutmanna bb u Belišću.
Zakupnina za zakup garaže iz prethodnog stavka ovoga članka određuje se u iznosu od 127,00 kuna
mjesečno bez PDV-a.
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 bb i Vijenac S.H.Gutmanna u Belišću, koji je objavljen 5.
travnja 2017. godine.
Članak 4.
Ponuditelju Darku Inić iz Belišća, Trg A.Starčevića 11, vraća se uplaćena jamčevina za zakup garaže u
Radničkoj ulici bb u Belišću u iznosu od 100,00 kuna na račun broj HR17254093220877091 otvoren
kod Addiko bank d.d.
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”.
GRAD O NAČ E LN I K
Klasa: 372-03/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-17-17
Belišće, 18. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), i članka 19. Odluke o davanju u
zakupu poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/15) donosi dana 20.
travnja 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Belišća
I.
Osniva se Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju dijela zemljišta u
vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće, k.č.br.401, upisana u zk.ul.br.1955, koje se sastoji od
dva dijela, gdje je I dio zemljišta površine 162,23 m2 dok je II dio zemljišta površine 80,39
m2.
II.
U Komisiju se imenuju:
1. Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec za predsjednika,
2. Slavko Milekić, dipl. iur., za člana,
3. Dijana Dorkić, mag.iur., za članicu.
III.
Zadaci Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća su sljedeći:
- zaprimanje i otvaranje pristiglih ponuda te utvrđivanje njihove valjanosti u skladu s
kriterijima iz javnog natječaja,
- predlaganje Gradonačelniku donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada
Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 940-01/17-07/06
Urbroj: 2185/02-1-17-4
Belišće, 20. travnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), i članka 19. Odluke o davanju u
zakupu poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/15) donosi dana 20.
travnja 2017. godine sljedeću
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja
za prodaju nekretnine u Belišću u vlasništvu Grada Belišća
I.
Osniva se Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju prodaja nekretnine
koja se nalazi na adresi Kralja Dmitra Zvonimira 69, u Belišću, koja je izgrađena na
k.č.br.153., zk.ul.broj 219, k.o.Belišće, u naravi kuća, dvor i oranica površine 3069 m2 .
II.
U Komisiju se imenuju:
1. Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec za predsjednika,
2. Slavko Milekić, dipl. iur., za člana,
3. Dijana Dorkić, mag.iur., za članicu.
III.
Zadaci Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća su sljedeći:
- zaprimanje i otvaranje pristiglih ponuda te utvrđivanje njihove valjanosti u skladu s
kriterijima iz javnog natječaja,
- predlaganje Gradonačelniku donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada
Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 940-01/15-01/01
Urbroj: 2185/02-1-17-23
Belišće, 20. travnja 2017. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 391.stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ( “Narodne novine” broj 91/96, 68/98/, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća
grada Belišća o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada
Belišća, Klasa:021-05/17-07/03; Urbroj:2185/02-1-17-2 od 20. ožujka 2017. godine,
Zaključka Gradskog vijeća grada Belišća o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti zemljišta
u vlasništvu Grada Belišća, Klasa:940-01/17-07/06; Urbroj:2185/02-1-17-1, od 7. travnja
2017. godine, te članka 61., stavka 5., točke 5. 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 24. travnja 2017.
godine sljedeću
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju
dijela zemljišta k.č.br.401, u k.o.Belišće
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire ponudu tvrtke ELECTRO-SHOP d.o.o., Kralja
Tomislava 2, 31551 Belišće, OIB:72373349965, MB:271597, vlasnik Mario Kraljik,
OIB:69129906889 za kupnju dijela zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće,
k.č.br.401, upisana u zk.ul.br.1955, koje se sastoji od dva dijela, gdje je I dio zemljišta
površine 162,23 m2 dok je II dio zemljišta površine 80,39 m2 s ponuđenom kupoprodajnom
cijenom od 130,00 m2 bez PDV-a.
Članak 2.
Kupoprodajna cijena dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke, određuje se u ukupnom iznosu
od 31.540,60 kuna bez PDV-a, sukladno ponudi odabranog ponuditelja.
Kupac je na ime jamčevine uplatio iznos od 5.000,00 kn.
Preostali iznos kupoprodajne cijene u iznosu od 26.540,60 kuna bez PDV-a kupac je dužan
uplatiti odjednom u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji nekretnine,
a na temelju ispostavljenog računa.
Gradonačelnik s odabranim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor odmah nakon što
ponuditelj izradi projektnu dokumentaciju, ishodi potrebne dozvole i provede parcelaciju
zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama te isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Članak 3.
Ukoliko nakon izrade kompletne projektne dokumentacije dođe do eventualne promjene
ukupne površine novoformirane parcele u odnosu na površinu navedenu u članku 1. ove
Odluke, kupoprodajna cijena u kupoprodajnom ugovoru će se regulirati razmjerno nastaloj
promjeni površine, a sukladno postignutoj kupoprodajnoj cijeni odabranog ponuditelja za m2
građevinskog zemljišta.
Članak 4.
Ponuda tvrtke ELECTRO-SHOP d.o.o., Kralja Tomislava 2, 31551 Belišće,
OIB:72373349965, vlasnik Mario Kraljik, odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog
natječaja za prodaju dijela nekretnine k.č.br.401, u k.o.Belišće, koji je objavljen 11. travnja
2017. godine.
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Članak 5.
Zadužuje se Tajništvo Grada da u skladu s uvjetima iz javnog natječaja i zakonskim propisima
pripremi tekst predugovora o kupoprodaji nekretnine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Belišća”.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 940-01/17-07/06
Urbroj: 2185/02-1-17-5
Belišće, 24. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 391.stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ( “Narodne novine” broj 91/96, 68/98/, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća
grada Belišća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 940-03/15-01/01;
Urbroj: 2185/02-1-16-4, od 23. svibnja 2016. godine,t e članka 61., 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 24. travnja 2017. godine sljedeću:
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu
Grada Belišća
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao jedinu i najpovoljniju, ponudu Borisa Pavoković
(OIB:99126472118) iz Bistrinaca, Dravska 21, koji se natjecao za kupnju nekretnine u
vlasništvu Grada Belišća, Kralja Dmitra Zvonimira 69, u Belišću, koja je izgrađena na
k.č.br.153., zk.ul.broj 219, k.o.Belišće, u naravi kuća, dvor i oranica površine 3069 m2 .
Članak 2.
Kupoprodajna cijena za nekretninu u vlasništvu grada Belišća iz članka 1. ove Odluke,
određuje se u iznosu od 206.320,00 kuna bez PDV-a, sukladno ponudi odabranog ponuditelja.
Odabrani ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijeni isplatiti odjednom u cijelosti u roku od 30
dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Kupoprodajni ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se najkasnije u roku od 30 dana.
Članak 4.
Borisa Pavoković (OIB:99126472118) iz Bistrinaca, Dravska 21, odabire se prema uvjetima
iz provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća u zgradi na
adresi Kralja Dmitra Zvonimira 69, u Belišću, koji je objavljen 12. travnja 2017. godine.
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Članak 5.
Zadužuje se Tajništvo Grada da u skladu s uvjetima iz javnog natječaja i zakonskim propisima
pripremi tekst ugovora o kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Belišća”.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 940-03/15-01/01
Urbroj: 2185/02-1-17-23
Belišće, 24. travnja 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 27. travnja 2017. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća
I.
Grad Belišće temeljem ovog Zaključka prihvaća zamolbu nogometnog kluba “Belišće”, od 27.
travnja 2017. godine, te istom odobrava korištenje prostorija Doma umirovljenika Grada
Belišća i to privremeno dana 29. travnja 2017. godine ( subota ) sa početkom u 19,30 sati do
20,30 sati a za potrebe održavanja večere sa gostujućom ekipom iz Čakovca.
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.
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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: 2185/02-1-17-15
Belišće, 27. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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532.

SADRŽAJ
AKTI GRADONAČELNIKA
Str.

93. Zaključak o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća
94. Zaključak o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar za
kulturu Sigmund Romberg
95. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u Belišću
96. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za zakup
garaža u Radničkoj ulici i ulica Vijenac S.H.Gutmanna u Belišću
97. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća
98. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaža u Radničkoj bb i
Vijenac S.H.Gutmanna u Belišću
99. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju
zemljišta u vlasništvu Grada Belišća
100. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju
nekretnine u Belišću u vlasništvu Grada Belišća
101. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju dijela zemljišta k.č.br.
401, u k.o. Belišće
102. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu
Grada Belišća
103. Zaključak o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća
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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.

