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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici, održanoj dana 20. srpnja 2018.
godine, na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ broj 91/16, 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) te na temelju
članka 40. stavka 1. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada
Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi

ODLUKU
o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća označenoj kao
k.č.br. 1521/2 u k.o. Belišće
Članak 1.
Utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u vlasništvu
Grada Belišća, upisanoj u z.k.ul. broj 2043, označenoj kao k.č.br. 1521/2, put,
u mjestu, površine 872 m2 u k.o. Belišće, a u svrhu spajanja katastarske
čestice 1521/2 s k.č.br. 2127 u, k.o. Belišće, sukladno Geodetskom projektu
izgradnja nerazvrstane ceste - pristupne ceste prema odlagalištu otpada
Belišće, izrađenom od tvrtke Alhidada d.o.o. Petrijevci, broj 76/2018.
Članak 2.
Ova Odluka dostavit će se nadležnom zemljišno – knjižnom odjelu Općinskog
suda u Osijeku, Stalnoj službi u Valpovu radi provedbe utvrđivanja statusa
javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1521/2 u k.o. Belišće.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku grada Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 340-03/18-03/01
Urbroj: 2185/02-1-18-64
Belišće, 20. srpnja 2018. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dario Fletko, dipl. ing. comp.,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) samopuravi („Narodne novine“ br.86/08,
61/11 i 04/18) te članka 61. stavak 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, 3/16) i 1/18, donosi dana
19. srpnja 2018. godine sljedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana prijma
u službu Gradske uprave grada Belišća za 2018. godinu
Članak 1.
Temeljem ove Odluke mijenja se Plan prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za 2018.
godinu, Klasa: 112-01/18-07/01; Urbroj: 2185/02-1-18-1, od 30. siječnja 2018. godine (dalje
u tekstu: Plan prijma).
Članak 2.
U Planu prijma u točka V. u okviru Plana prijma službenika na neodređeno vrijeme u okviru
Ureda gradonačelnika umjesto naziva radnog mjesta “Savjetnik za edukaciju službenika i
zaštitu na radu” dolazi novi naziv radnog mjesta “Viši stručni suradnik za edukaciju
službenika i zaštitu na radu”.
Članak 3.
U Planu prijma u točka V. u okviru Plana prijma službenika na neodređeno vrijeme u okviru
Upravnog odjela za društvene djelatnosti dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 5.1.
kako slijedi:
Red.
Naziv
Naziv radnog mjesta
Stručna sprema
Broj
Upravnog tijela
5.

Broj
izvršitelja

Upravni odjel za društvene djelatnosti
5.1. Odsjek za
predškolski odgoj,
školstvo, kulturu i
tehničku kulturu

Viši stručni suradnik za
društvene djelatnosti

VSS – društvenog smjera

Članak 4.
U Planu prijma u točka V. u okviru Plana prijma službenika na neodređeno vrijeme iza
Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo dodaje se u u Plan prijma i upravni
odjel “Tajništvo Grada” te u okviru istog u Plan prijma radno mjesto službenika, kako slijedi:

1 izvršitelj
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Naziv radnog mjesta
Viši stručni suradnik za
lokalnu samoupravu

Stručna sprema
VSS - društvenog smjera

765.

Broj
izvršitelja
1 izvršitelj

Članak 5.
U ostalim odredbama Plan prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za 2018. godinu,
Klasa: 112-01/18-07/01; Urbroj: 2185/02-1-18-1, od 30. siječnja 2018. godine, ostaje
neizmjenjen.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada
Belišća“.

Klasa: 112-01/18-07/01
Urbroj: 2185/02-1-18-2
Belišće, 19. srpnja 2018. godine

GRADONAČE LNI K

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 11. i 12. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 10/17i 1/18) i 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, 3/16 i 1/18) dana 25. srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o odabiru ponude u postupku nabave radova na sanaciji
krovišta zgrade pošte u Belišću
Članak 1.
Za izvođenje radova na sanaciji krovišta zgrade pošte u Belišću, na k.č.br. 398, k.o. Belišće,
odabire se ponuda tvrtke WELDEX d.o.o., Belišće, Radnička 5A, u iznosu od 147.105,16 kn
bez PDV-a, što s PDV-om iznosi 183.881,45 kn.
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Članak 2.
Zadužuje se Upravni odjel za Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje
naselja,za provedbu ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADONAČE LNI K
Klasa: 361-01/18-05/17
Urbroj: 2185/02-1-18-7
Belišće, 25. srpnja 2018. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 5. te
članka 98. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 5/09, 3/13,
11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) i članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" broj 4/17) donio je dana 26. srpnja 2018. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju odobrenja korištenja nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
I
Gradonačelnik grada Belišća odobrava Juliški Barišić iz Kitišanaca, Nova 36,
korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, upisane kao k.č.br.3261/1,
k.o.Valpovo, z.k.ul.broj 3588, označene kao “Livada i šuma u selu”, ukupne površine
2421m2.
II
Nekretnina iz točke I. Zaključka daje se na korištenje bez naknade imenovanoj
isključivo u svrhu održavanja iste jer se nalazi neposredno uz zemljište gđe. Juliške
Barišić, a sukladno članku 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja
nekretninama u vlasništvu Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 4/17).
Ovoga trenutka Grad Belišće nema pravnog interesa za prodajom iste.
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Nekretnina iz točke I. Zaključka daje se na korištenje do opoziva od strane Grada
Belišća kao vlasnika.
III
Na nekretnini iz točke I. ovog Zaključka imenovana ne smije postavljati trajne objekte
ili naprave bez posebne suglasnosti Grada Belišća.
IV
Tijekom korištenja nekretnine imenovana iz točke I. ovog Zaključka dužna se
pridržavati naloga vlasnika nekretnine kao i Odluke o komunalnom redu (“Službeni
glasnik grada Belišća” br. 6/04, 1/12, 8/13, 10/13, 2/16 i 9/16 ), te po pozivu Grada
Belišća kao vlasnika istom vratiti nekretninu u prvobitnom stanju.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom
glasniku grada Belišća".
G RAD O NAČ E LN I K
Klasa:363-01/18-05/08
Urbroj: 2185/02-1-18-14
Belišće, 26. srpnja 2018. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.
178

Gradonačelnik Grada Belišća, na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN br.
153/13 i 65/17) i članka 61. st. 4. točke 12. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik Grada
Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18), donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost.

767.
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Članak 2.
Prijedlog Plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 9
(devet) dana u vremenu od 27. kolovoza do 4. rujna 2018. godine.
Članak 3.
Prijedlog Plana (tekstualni i grafički dio) 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 maloj
vijećnici Gradske uprave dana 4. rujna 2018. godine u 10:00 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 4. rujna 2018. 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 8 (osam) dana prije početka javne
rasprave.
- uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje,
tijelima opisanim u članku 97. Zakona o prostornom uređenju.
Članak 7.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća.
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/18-03/03
Ur.broj: 2185/02-1-18-22
Belišće, 26. srpnja 2018. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem stavka 3. članka 105. Zakona o prostornom uređenju
(''NN'', broj 153/13 i 65/17) i članka 61. st. 4. točke 12. Statuta Grada Belišće (''Službeni
glasnik grada Belišća'' br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18), donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Belišća

Članak 1.
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Belišća i Izvješće o javnoj raspravi te se utvrđuje Konačni prijedlog plana.
Članak 2.
Konačni prijedlog plana dostavit će se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje
Osječko-baranjske županije radi davanja mišljenja.
Članak 3.
Nakon dobivenog mišljenja iz članka 2. ovog Zaključka, Konačni prijedlog plana dostavit će
se Gradskom vijeću na usvajanje.
Članak 4.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća provest će ovaj Zaključak.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku
grada Belišća“.
GRADONAČELNIK
Klasa:350-01/18-03/02
Ur.broj: 2185/02-1-18-36
Belišće, 27. srpnja 2018. godine
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.

769.

30.7.2018.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA

Broj 8/18

180
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, 3/16 i 1/18), donosi
dana 27. srpnja 2018. godine sljedeću
ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada
Belišća
I.
Grad Belišće temeljem ove Odluke prihvaća zamolbu Gradskog ogranka Udruge
hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Belišća, od 25. srpnja 2018. godine,
te istom odobrava korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća i to
privremeno dana 5. kolovoza 2018. godine (nedjelja) s početkom u 09,00 do 17,00
sati, a za potrebe održavanja obiteljskog druženja članova Udruge povodom dana
pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja.
II.
Grad Belišće, kao vlasnik, odobrava privremeno korištenje prostorija iz točke 1. ove
Odluke 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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
grada Belišća".
G RAD O NAČ E LN I K
Klasa: 372-01/17-07/01
Urbroj: 2185/02-1-18-58
Belišće, 27. srpnja 2018. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Vij. dr. Franje Tuđmana 1
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/18-03/03
Urbroj: 2185/02-1-18-23
Belišće, 30. srpnja 2018. godine
Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) i Odluci o
izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća (“Službeni glasnik
Grada Belišća” broj 2/18), Gradonačelnik Grada Belišća, objavljuje
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
1. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada
Belišća trajat će od 27. kolovoza do 4. rujna 2018. godine. Za sve zainteresirane osobe
osiguran je javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna 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, 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 4. rujna 2018. godine u 10:00 sati, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća.
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim
posebnim propisima.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog 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 putem urudžbenog zapisnika ili poštom
zaključno s danom 4. rujna 2018. godine, na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje
Tuđmana 1.
5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti
u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
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, 3/16 i 1/18) te 5. Izmjena i dopuna Proračuna grada
Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. ("Službeni glasnik grada Belišća"
6/18), gradonačelnik grada Belišća donosi sljedeću
ODLUKU O DODJELI BILJEŽNICA ZA SVE OSNOVNOŠKOLCE
I SPORTSKE OPREME ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA U 2018. GODINI
Članak 1.
Učenici osnovne škole s prebivalištem na području grada Belišća ostvaruju pravo na
besplatan komplet bilježnica za školsku 2018./19. godinu s motivima Grada Belišća i
prigradskih naselja.
Učenici prvih razreda osnovne škole s prebivalištem na području grada Belišća, uz navedeno
u stavku 1. ovog članka, ostvaruju i pravo na besplatan komplet sportske opreme za sat
tjelesne i zdravstvene kulture za školsku 2018./19. godinu.
Članak 2.
U suradnji s OŠ Ivana Kukuljevića Belišće i OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, osigurat će
se da učenici svoje komplete bilježnica i sportske opreme preuzmu u školama u prvom tjednu
početka nove školske godine 2018./19.
Članak 3.
Sredstva potrebna za nabavku bilježnica i sportske opreme planirana su u Proračunu Grada
Belišća za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
Članak 4.
Upravnom odjelu za financije i proračun i Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
povjerava se izvršenje ove Odluke.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČELNIK
KLASA: 600-01/18-02/02
URBROJ: 2185/02-2-18-7
Belišće, 16.7. 2018. god.
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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174. Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u vlasništvu Grada 763
Belišća označenoj kao k.č.br.1521/2 u k.o. Belišće

AKTI GRADONAČELNIKA
175. Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za
2018. godinu
176. Odluka o odabiru ponude u postupku nabave radova na sanaciji krovišta zgrade pošte u
Belišću
177. Zaključak o davanju odobrenja korištenja nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
178. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada
Belišća
179. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Belišća
180. Odluka o davanju na privremeno korištenje prostorija Doma umirovljenika grada Belišća
181. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
182. Odluka o dodjeli bilježnica za sve osnovnoškolce i sportske opreme za učenike prvih razreda
s prebivalištem na području grada Belišća u 2018. godini
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Slavko Milekić, dipl.iur. Uredništvo i uprava: Grad Belišće,
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog dohotka isplaćenog
u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.

