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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, 

temeljem članka 40. stavka 1. točke 23. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 

5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) i članka 25. stavka 5. te članka 83. Poslovnika Gradskog 

vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 8/13,11/14 i 1/18) donijelo je  

 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 

 

 

I 

 

Dejan Šovagović, dipl.ing. iz Belišća, A. G.Matoša 6B, razrješuje se dužnosti člana Mandatne 

komisije. 

 

II 

 

Za člana Mandatne komisije umjesto Dejana Šovagovića, imenuje se Zlatko Adjulović, dipl.iur. iz 

Belišća, Ul. kneza Trpimira 5a. 

 

III 

 

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

Belišća“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 021-01/19-07/02                                                               

Urbroj: 2185/02-1-19-4     

Belišće, 28. siječnja 2019. godine                 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp.  
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, 

temeljem članka članka 34. stavka 1. i 2., članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 40. stavka 1. točke 22., 

članka 41. stavka 1., 2. i 3. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13 

11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) te članka 20. stavka 3., članka 83. stavka 2. podstavka 5., članka 92. i 

članka 95. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 8/13, 

11/14 i 1/18) donijelo je 

 

ODLUKU 

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća 

iz reda predstavničke većine 

 

Članak 1. 

Zlatko Adjulović, dipl.iur. iz Belišća, Ul. kneza Trpimira 5a, bira se za potpredsjednika Gradskog 

vijeća grada Belišća iz reda predstavničke većine u Vijeću. 

 

Članak 2. 

Mandat imenovane osobe iz članka 1. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog 

tijela. 

 

Članak 3. 

Danom izbora imenovanog iz članka 1. ove Odluke, prestaje dužnost dosadašnjeg potpredsjednika 

Gradskog vijeća Dejana Šovagovića. 

 

Članak 4. 

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

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

Klasa: 021-05/19-07/01 

Urbroj: 2185/02-1-19-10 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem 

članka 40. stavka 1., točke 27. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 

11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi  

 

PROGRAM POTICAJNIH SOCIJALNO-DEMOGRAFSKIH MJERA 

GRADA BELIŠĆA U 2019. GODINI 

 

 

Članak 1. 

Programom socijalno-demografskih mjera u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se 

mjere i oblici potpora s ciljem  socijalne i demografske revitalizacije grada Belišća. 

 

Članak 2. 

Socijalno-demografske mjere po ovom Programu su: 
 

   Mjera Opis  Plan 2019. 

1. Besplatan vrtić 
0,00 kn 

3.744.000,00 

2. Izgradnja POS stanova 
0,00 kn 

3.384.000,00 

3. Studentske stipendije 400 kn/700 kn/1.100 kn 645.000,00 

4. Naknada za novorođenčad 5.000,00 kn 500.000,00 

5. Uskrsnice za umirovljenike 250,00 kn 200.000,00 

6. Božićnice za nezaposlene 250,00 kn 200.000,00 

7. Mliječna kuhinja za učenike osnovne škole 0,00 kn 100.000,00 

8. Socijalna samoposluga 0,00 kn 200.000,00 

9. Besplatni udžbenici za učenike osnovne škole 0,00 kn 800.000,00 

10. Subvencija grobnog mjesta za hrv.branitelje 50% do 2.000 kn 20.000,00 

11. Prijevoz učenika i studenata - Panturist 
0 kn učenici                      

350 kn studenti 
140.000,00 

12. Prijevoz učenika - App 0,00 kn 220.000,00 

13. Pomoć u kući  
50% od 1.500 do 2.000 kn 

mirovine 
155.000,00 

14. Dnevni boravak za starije 0,00 kn  30.000,00 

15. 
Jednokratne novčane pomoći prema odlukama 

Odbora za socijalnu skrb  

200 kn po osobi+50 kn za 

člana+100 kn za bolest 
70.000,00 
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16. 
Troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne 

naknade 

struja 80 kn /120 kn/160 kn; 

voda 5, 8, 10, 12, 14 m3; 

smeće do 300 kn; 

komunalna i NUV 100%; 

najam 100% 

400.000,00 

17. Prijevoz djece s posebnim potrebama 0,00 kn 25.000,00 

18. 
Poludnevni boravak za djecu s poteškoćama u 

učenju "Klasje" 
0,00 kn 60.000,00 

19. Subvencija građanima za priključak vode 100,00% 0,00 

20. 
Naknada za novorođenčad djelatnicima GU i 

gradskih tvrtki i ustanova 
10.000,00 kn 50.000,00  

21. Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo   65.000,00 

22. Održavanje laboratorija   10.000,00 

23. Ogrjev (OBŽ) 950,00 kn 265.000,00 

  UKUPNO   11.283.000,00 

 

 

Članak 3. 

Povećanje izdvajanja za socijalne mjere grada Belišća u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu: 
 

1. Besplatan vrtić + 10% povećanje plaće +924.000,00 kn +33% 

2. Izgradnja POS stanova +3.384.000,00 kn +100% 

3. Studentske stipendije +139.500,00 kn +28% 

4. Naknada za novorođenčad +100.000,00 kn +25% 

5. Uskrsnice za umirovljenike +78.900,00 kn +67% 

6. Božićnice za nezaposlene +79.800,00 kn +67% 

7. Mliječna kuhinja za učenike osnovne škole +15.000,00 kn +17% 

8. Socijalna samoposluga +20.000,00 kn + 11% 

9. Besplatni udžbenici za učenike osnovne škole +800.000,00 kn +100% 

10. Subvencije grobnih mjesta za hrvatske branitelje +10.000,00 kn +100% 
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Članak 4. 

Korisnici socijalno-demografskih mjera po ovom Programu su:  

- roditelji novorođenog djeteta  

- roditelji djece koja borave u predškolskoj ustanovi  

- roditelji učenika osnovne škole 

- učenici i studenti 

- umirovljenici 

- nezaposlene osobe 

- korisnici ZMN po rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb 

- obitelji i samačka kućanstva 

- ustanove za provođenje redovnih i dodatnih programa. 

 

 

Članak 5. 

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu  grada Belišća za 2019. godinu. 

 

Za provedbu Programa zadužuju se upravni odjeli grada Belišća, u okviru svojih nadležnosti i 

sukladno općim i provedbenim aktima.  

 

 

Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Belišća”.  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 552-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-1-19-3 

Belišće, 28. 1. 2019. godine  

Predsjednik Gradskog vijeća:  

Dario Fletko, mag.ing.comp. 

 

 

 

4 

Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem 

članka 40. stavka 1., točke 27. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 

11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi  

 

PROGRAM POTICAJNIH MJERA GRADA BELIŠĆA  

ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA U 2019. GODINI 

 

 

Članak 1. 

Programom poticajnih  mjera za razvoj gospodarstva u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) 

utvrđuju se mjere i oblici potpora s ciljem gospodarskog razvoja grada Belišća. 
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Članak 2. 

Poticajne mjere po ovom Programu su: 
 

Red.br. Mjera Opis Plan za 2019. 

1. Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba 
5.000,00 kn po osobi, max. 

25.000,00 po korisniku 200.000,00 

2. 

Povećanje plaća zaposlenih u Gradskoj upravi Grada 

Belišća te zaposlenih u gradskim ustanovama, tvrtkama, 

udruženjima i institucijama kojima je Grad Belišće 

osnivač i/ili financira njihov rad 

10% 1.928.240,00 

3. 
Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju 

gospodarskih građevina 
50% i više prema ostvarenju  

4. 

Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju ili 

rekonstrukciju gospodarskih građevina čije je 

financiranje prijavljeno na mjere ruralnog razvoja  

75% prema ostvarenju 

5. Subvencija troškova komunalnih usluga 
100% mjesečnog troška 

komunalnih usluga 
3.000,00 

6. 
Subvencija zakupa poslovnih prostora u vlasništvu 

Grada Belišća 

50% ugovorene mjesečne 

zakupnine 100.000,00 

7. 
Subvencija troškova zajedničke pričuve poslovnih 

prostora u privatnom vlasništvu 

50% mjesečnog troška 

zajedničke pričuve 12.000,00 

8. 
Paušalni porez za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu 
150,00 kn prema ostvarenju 

9. 
Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju građevina 

stambene namjene obujma do 550 m3 
30% prema ostvarenju 

10. Subvencija umjetnog osjemenjivanja krava i junica 
100,00 kn po osjemenjenoj 

junici ili kravi prvi puta 15.000,00 

11. 
Subvencija troškova priključenja nekretnina u 

vlasništvu građana na komunalne vodne građevine 

stvarni trošak izvedenih 

radova na priključenju 200.000,00 

12. 
Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite iz 

projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" s OBŽ 

subvencija kamatne stope na 

odobreni kredit kod 

poslovnih banaka od 1% 
50.000,00 

13. 
Subvencioniranje kamate na kredite iz projekta 

"Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada" 

subvencija kamatne stope na 

odobreni kredit kod 

poslovnih banaka od 1% 
25.000,00 

14. 
Subvencioniranje kamate na kredite iz projekta "Pomoć 

u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa" 

subvencija kamatne stope na 

odobreni kredit kod 

poslovnih banaka od 1% 
50.000,00 

15. 

Subvencioniranje kamata na kredite kreditne linije 

Zagrebačke banke d.d. Zagreb za kreditiranje sjetve i 

stočarske proizvodnje na području Grada Belišće  

subvencija kamatne stope na 

odobreni kredit kod 

poslovnih banaka od 1% 
25.000,00 

16. 
Komunalni doprinos u postupku ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada 
0,01 kn po m3 prema ostvarenju 
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Članak 3. 

Povećanje izdvajanja za poticajne mjere grada Belišća u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu 

prikazane su u tablici: 
 

Red.br. Mjera Iznos % 

 1. Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba  5.000,00 kn +250%  

 2. 

Povećanje plaća zaposlenih u Gradskoj upravi Grada 

Belišće te zaposlenih u gradskim ustanovama, tvrtkama, 

udruženjima i institucijama kojima je Grad Belišće 

osnivač i/ili financira njihov rad 

1.928.240,00 kn  +10% 

 3. 
Paušalni porez za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu 
150,00 kn -35%  

 4. 
Umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju građevina 

stambene namjene obujma do 550 m3 
prema ostvarenju -21% 

 5. 

Subvencioniranje kamata na kredite kreditne linije 

Zagrebačke banke d.d. Zagreb za kreditiranje sjetve i 

stočarske proizvodnje na području Grada Belišće  

25.000,00 kn +100% 

 

Članak 4. 

Korisnici poticajnih Grada Belišća mjera po ovom Programu su fizičke i pravne osobe:  

- mikro, mali i srednji poduzetnici (j.d.o.o. i d.o.o.) te obrtnici i zadruge sa sjedištem na 

području grada Belišća; 

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) s područja grada Belišća upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava, 

- poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke 

infrastrukture, 

- građani - vlasnici nekretnina s područja grada Belišća, 

- mali i srednji poduzetnici te obrtnici sa sjedištem izvan područja grada Belišća koji 

obavljaju djelatnost na području grada Belišća u obliku izdvojenog pogona ili dijela 

poslovnog subjekta; 

- ustanove, udruge i druge neprofitne pravne osobe; 

- suvlasnici višestambenih zgrada; 

- OPG-ovi u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici upisani 

u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

 

Članak 5. 

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu  grada Belišća za 2019. godinu. 

Za provedbu Programa zadužuju se upravni odjeli grada Belišća, u okviru svojih nadležnosti i 

sukladno općim i provedbenim aktima.  
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Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Belišća”.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

Klasa: 302-01/19-03/03 

Urbroj: 2185/02-1-19-10 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine  

Predsjednik Gradskog vijeća:  

 Dario Fletko, mag.ing.comp.  
 

 

5 

Gradsko vijeće grada Belišća, na 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem 

članka 40., stavka 1. točke 27. i članka 97. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" 

br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donijelo je sljedeću  

 

ODLUKU 

o povećanju plaće zaposlenih u Gradskoj upravi grada Belišća te zaposlenih u gradskim 

ustanovama, tvrtkama, udruženjima i institucijama kojima je Grad Belišće osnivač i/ili financira 

njihov rad 

 

Članak 1. 

Određuje se povećanje plaće za 10%  svih zaposlenih u Gradskoj upravi grada Belišća te svih 

zaposlenih u gradskim ustanovama, tvrtkama, udruženjima i institucijama kojima je Grad Belišće 

osnivač i/ili financira njihov rad. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. veljače 2019. godine, a ima se objaviti u "Službenom 

glasniku grada Belišća".  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 021-05/19-07/01   

Urbroj: 2185/02-1-19-11 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:  

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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6 

Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, 

temeljem članka 3. i 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 28/10), a u svezi sa Odlukom Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće državnih 

dužnosnika („Narodne novine“ broj 151/14) te članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. 

Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/6, 3/16 i 1/18), 

donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o II. izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama za rad  

gradonačelnika grada Belišća i njegovih zamjenika 

 

Članak 1. 

 

Temeljem ove Odluke mijenja se Odluka o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća 

i njegovih zamjenika („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/13, 8/17). 

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavku 1. Odluke o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih 

zamjenika mijenja se koeficijent za obračun plaće gradonačelnika grada Belišća tako da umjesto 

koeficijenta „4,45“ dolazi koeficijent „4,89“. 

 

U članku 3. stavku 2. Odluke o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih 

zamjenika mijenja se koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika grada Belišća tako da 

umjesto koeficijenta „3,78“ dolazi koeficijent „4,15“. 

 

 

Članak 3. 

 

U ostalim odredbama Odluka o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika grada Belišća i njegovih 

zamjenika ostaje nepromijenjena.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku grada Belišća“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 112-02/19-07/01 

Urbroj: 2182/02-1-19-1 

Belišće, 28.1.2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća:  

Dario Fletko, mag.ing.comp. 



 

 

29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  10     
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Gradsko vijeće Grada Belišća na 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem 

članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 

11/14, 7/15, 1/6 i 3/16), donosi 

 

O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke  

o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,  

poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području  

Grada Belišća za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Gradsko vijeće grada Belišća mijenja i dopunjuje Odluku o subvencijama 

poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama 

i građanima na području Grada Belišća za 2019. godinu ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 13/18 

- dalje u tekstu: Odluka o subvencijama). 

 

Članak 2. 

U članku 2. stavku 1. Odluke o subvencijama, iza točke 4., dodaje se točka 5. koja glasi: 

5. troškove umjetnog osjemenjivanja. 

 

Članak 3. 

U članku 4. Odluke o subvencijama, točka 2. Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba, 

mijenja se tekst te sada glasi: 

"Subvencija za zapošljavanje isplaćivat će se malim i srednjim poduzetnicima te obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima u 2019. godini za zapošljavanje nezaposlenih osoba s prebivalištem 

na području grada Belišća, u iznosu od 5.000,00 kn po novozaposlenoj osobi u punom radnom 

vremenu, s maksimalno mogućom potporom po korisniku subvencije od 25.000,00 kn tj. za 5 

novozaposlenih osoba. 

Subvencija za zapošljavanje novozaposlenih osoba na nepuno radno vrijeme isplaćivat će se 

razmjerno ugovorenom radnom vremenu. 

Prednost pri korištenju ove subvencije imat će zapošljavanje u proizvodnim djelatnostima i 

poljoprivredi. 

Korisnik prava na subvenciju za zapošljavanje ostvaruje pravo na subvenciju protekom 3 mjeseca od 

zapošljavanja novozaposlene osobe uz prilaganje dokaza o isplati plaće u navedenom razdoblju. 

Subvencionirane novozaposlene osobe moraju ostati zaposlene kod korisnika subvencije najmanje 12 

mjeseci, što će provjeravati nadležni upravni odjel. U slučaju nepoštovanja ovog uvjeta, korisnik će 

morati vratiti isplaćenu subvenciju.  

U slučaju da subvencionirana novozaposlena osoba na vlastiti zahtjev prekine radni odnos kod 

korisnika subvencije prije isteka roka od 12 mjeseci, korisnik će morati vratiti razmjerni dio isplaćene 

subvencije, sukladno vremenu u kojem novozaposlena osoba nije kod njega više zaposlena. U tom 

slučaju korisnik subvencije je o navedenom dužan obavijestiti nadležni upravni odjel, uz prilaganje 

pisane izjave subvencionirane novozaposlene osobe o prestanku radnog odnosa kod korisnika. 
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Korisnici prava na subvenciju za zapošljavanje podnose zahtjev za isplatu subvencije uz koji prilažu 

odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz o zapošljavanju novozaposlene osobe. 

Zahtjev za korištenje subvencije za zapošljavanje podnosi se na propisanom obrascu." 

 

 

Članak 4. 

U članku 5. Odluke o subvencijama, točka 3. Subvencija troškova zajedničke pričuve poslovnih 

prostora u privatnom vlasništvu stavak 2. mijenja se tekst te sada glasi:  

"Zahtjev se podnosi nadležnom upravnom tijelu Gradske uprave grada Belišća." 

U istom članku u stavku 3. briše se tekst: "…ostvarenih od naknade za upraviteljstvo u stambenim 

zgradama u suvlasništvu." 

 

Članak 5. 

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi: 

"5. Subvencija za troškove umjetnog osjemenjivanja 

Subvencija za troškove umjetnog osjemenjivanja na području grada Belišća odobravat će se 

građanima s prebivalištem na području grada Belišća upisanim u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava, vlasnicima krava i junica potencijalnih plotkinja, u iznosu od 100,00 kn po jednoj 

osjemenjenoj rasplodnoj kravi i/ili junici (prvi put).  

Korisnici subvencije za umjetno osjemenjivanje odabiru izvršitelja usluge umjetnog osjemenjivanja 

te u nadležno upravno tijelo Grada Belišća dostavljaju izvornik računa za obavljenu uslugu 

osjemenjivanja izdanog od strane ovlaštene veterinarske ustanove. 

Zahtjev za korištenje subvencije za troškove umjetnog osjemenjivanja podnosi se na propisanom 

obrascu. 

Temeljem dostavljenog računa nadležni upravni odjel za financije Grada Belišća isplaćuje korisniku 

iznos subvencije utvrđen ovom Odlukom." 

 

Članak 6. 

U članku 8. Odluke o subvencijama iza riječi gradonačelnika briše se točka i dodaje se tekst koji glasi: 

",osim za subvenciju iz članka 6.a". 

Članak 7. 

U ostalim odredbama Odluka o subvencijama ostaje nepromijenjena.  

 

Članak 8. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Službenom 

glasniku grada Belišća". 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

Klasa: 302-01/19-03/03 

Urbroj: 2185/02-1-19-12 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, 

temeljem članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 

i 123/17), članka 40. stavka 1. točke 27. te članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća ("Službeni 

glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donijelo je  

 

ODLUKU o 

subvencioniranju kamata na kredite kreditne linije Zagrebačke banke d.d. Zagreb 

 za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Grada Belišća  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Grad Belišće se uključuje u subvencioniranje kamata na kredite kreditne linije 

Zagrebačke banke d.d. Zagreb za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Grada 

Belišća s Osječko-baranjskom županijom, namijenjen fizičkim osobama - obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima koja su u sustavu PDV-a, trgovačkim društvima, poljoprivrednim 

zadrugama i obrtnicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili 

prebivalištem na području Grada Belišća. 

Članak 2. 

Grad Belišće će subvencionirati kamatnu stopu korisnicima kredita iz članka 1. ove Odluke, na 

odobrene kredite Zagrebačke banke d.d. Zagreb s kojom je Osječko-baranjska županija zaključila 

ugovor o poslovnoj suradnji do iskorištenja kreditnog potencijala u iznosu od 5.000.000,00 kn, s 1% 

(slovima: jedan posto). 

Članak 3. 

Grad Belišće će u svom proračunu osigurati sredstva za subvencioniranje kamata po ovoj Odluci za 

svaku proračunsku godinu u iznosu do maksimalno 25.000,00 kn i to dok traje otplata odobrenih 

kredita, a prema otplatnim planovima banke. 

Sredstva za subvencioniranje kamate prenosit će se Osječko-baranjskoj županiji temeljem 

međusobno sklopljenog sporazuma. 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u skladu s uvjetima iz ove Odluke potpiše s Osječko-baranjskom 

županijom Sporazum o subvencioniranju kamata kreditne linije Zagrebačke banke d.d. Zagreb za 

kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Grada Belišća. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku grada Belišća". 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

Klasa: 302-01/19-03/03 

Urbroj: 2185/02-1-19-11 

Belišće, 28. siječnja 2019. 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, 

temeljem članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18), članka 

2., članka 7. i članka 16. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19) i članka 40. stavak 1. točke 19. 

Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/6, 3/16 i 1/18), 

donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

na području grada Belišća 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuje visina paušalnog iznosa poreza na dohodak za porezne obveznike iz 

članka 7. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 

turizmu („Narodne novine“ broj 1/19) koji djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu obavljaju 

na području grada Belišća. 

 

Članak 2. 
Porez na dohodak za porezne obveznike iz članka 1. ove Odluke, po osnovi obavljanja te djelatnosti 

utvrđuje se u paušalnom iznosu, pod uvjetima i na način propisan člankom 61. i člankom 82. stavkom 

2. Zakona o porezu na dohodak. 

 

Članak 3. 
Visina godišnjeg paušalnog iznosa poreza na dohodak  za obveznike iz članka 1. ove Odluke iznosi 

150,00 kuna po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu. i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj 

jedinici u objektu za robinzonski smještaj. 

 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku grada Belišća“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 410-01/19-04/01 

Urbroj: 2182/02-4-19-1 

Belišće, 28.1.2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, 

temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 

109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12,07/13,26/15,57/18) i članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada 

Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/6, 3/16 i 1/18), donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o osiguravanju sredstava za ispunjenje obveza u okviru realizacije Programa društveno 

poticane stanogradnje 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom Grad Belišće se obvezuje u Proračunu Grada Belišća za 2019. godinu te u 

trogodišnjem planu za 2019., 2020. i 2021. godinu osigurati sredstva za ispunjenje svih svojih obveza 

u okviru realizacije Programa društveno poticane stanogradnje, sukladno članku 8. Predugovora o 

međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu 

društveno poticane stanogradnje br. 4-06-PMPO-2019 potpisanog između Agencije za pravni promet 

i posredovanje nekretninama i Grada Belišća dana 21. siječnja 2019. godine.  

 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa:  361-01/18-03/15 

Urbroj: 2182/02-1-19-103 

Belišće, 28.1.2019. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem 

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, podnesenu od strane Upravnog vijeća istog, Klasa: 601-05/19-

01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-06, od 18. siječnja 2019. godine. 

 

 

Članak 2. 

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

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 601-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-8 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem  

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog  

Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića Maslačak Belišće 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, podnesenu od strane 

Upravnog vijeća istog, Klasa: 601-05/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-07, od 18. siječnja 2019. 

godine. 

 

Članak 2. 

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

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 601-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-9  

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem  

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog 

Odluke o visini osnovice za obračun plaća 

u Dječjem vrtiću Maslačak Belišće 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na prijedlog Odluke o  visini osnovice za obračun plaća 

u Dječjem vrtiću Maslačak Belišće, podnesenu od strane Upravnog vijeća istog, Klasa: 601-05/19-

01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-08, od 18. siječnja 2019. godine. 

  

 

 

Članak 2. 

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

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 601-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19- 10 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine, na temelju članka 

48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 

94/13) 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donijelo je  

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića 

Maslačak, Belišće 

 

Članak 1. 

Temeljem ove Odluke mijenja se i dopunjuje Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića Maslačak, Belišće ("Službeni glasnik grada Belišća" br.4/18 ), dalje u tekstu: Odluka. 

Članak 2. 

Članak 4. Odluke mijenja se i sada glasi: 

„Grad Belišće u potpunosti financira ekonomsku cijenu za redoviti 10-satni program i redoviti 5-satni 

(poludnevni) program iz Članka 3. ove Odluke, a koja se odnosi na svu djecu koja pohađaju dječji 

vrtić na području Grada Belišća (Belišće i Gat). 

Roditelji/skrbnici oslobađaju se u potpunosti plaćanja cijene usluge za programe iz Članka 3. ove 

Odluke.“ 

Članak 3. 

U preostalom dijelu Odluka iz članka 1. ostaje nepromijenjena.   

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Belišća”. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 601-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-6 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine  

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća, temeljem članka 40., stavka 1. točke 27. i članka 97. Statuta grada 

Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donijelo je 

dana 28. siječnja 2019. godine sljedeću  

 

ODLUKU 

o naknadama za rad predsjedniku i članovima  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Maslačak“ Belišće (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće)  za rad na sjednicama Upravnog vijeća. 

 

Članak 2. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

Članak 3. 

Financijska sredstva za novčane naknade iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Dječjeg 

vrtića „Maslačak“ Belišće (u daljnjem tekstu: Ustanova). 

 

Članak 4. 

Naknada iz članka 1. utvrđuje se kako slijedi: 

1. predsjedniku Upravnog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 500,00 kuna mjesečno, s 

pripadajućim porezima i doprinosima. 

2. članovima Upravnog vijeća pripada pojedinačna naknada u neto iznosu od 300,00 kuna mjesečno, 

s pripadajućim porezima i doprinosima. 

 

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava i isplaćuje Ustanova iz vlastitih sredstava, a isplaćuje 

se na žiro-račune predsjednika i članova Upravnog vijeća. 

 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na  snagu i primjenjuje se od 1. veljače 2019. godine, a objavit će se u “Službenom 

glasniku grada Belišća”. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 601-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-7 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem  

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 

  
 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na sklapanje prijedloga 

Sporazuma o suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja  Dječjeg vrtića 

Maslačak, Belišće 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na sklapanje prijedloga Sporazuma o suradnji u 

području predškolskog odgoja i obrazovanja  Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće. 

  

Članak 2. 

Za potpisnika Sporazuma iz članka 1. ove Odluke u ime Grada Belišća ovlašćuje se gradonačelnik 

Dinko Burić, dr.med. 

 

Članak 3. 

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

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 601-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-11  

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem članka 

40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” 

br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim 

primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i 

drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg predloženu od strane 

ravnateljice istog, Urbroj: 2019/13, od 23. siječnja 2019. godine. 

  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.  

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 612-01/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-4 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

  

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  30     

 

 

 

18 

Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem  

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 

  
 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Muzeja “Belišće“ 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Muzeja “Belišće“, podnesenu od strane ravnatelja istog, Urbroj: 29/2019, od 

23. siječnja 2019. godine. 

  

 

Članak 2. 

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

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 612-05/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19- 4 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem  

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 

 
 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja “Belišće“ 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja “Belišće“, 

podnesenu od strane ravnatelja istog, Urbroj: 30/2019, od 23. siječnja 2019. godine. 

  

 

 

Članak 2. 

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

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 612-05/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-5  

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 
 

 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  33     
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem  

članka 40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama djelatnika  

Muzeja “Belišće“ 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama 

djelatnika Muzeja “Belišće“, podnesenu od strane ravnatelja istog, Urbroj: 23/2019, od 23. siječnja 

2019. godine. 

  

 

 

Članak 2. 

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

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 612-05/19-02/01 

Urbroj: 2185/02-2-19-6 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  36     

 

 

 

21 

Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28.1.2019. godine temeljem članka 

34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 40., stavak 1., točka 

27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 

1/18) donosi 

 

O D L U K U 

o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području grada Belišća 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti čije se obavljanje povjerava trgovačkom 

društvu Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Belišće, Radnička 1/B. 

Članak 2. 

 Trgovačkom društvu Kombel d.o.o., čiji je osnivač Grad Belišće povjerava se za područje grada 

Belišća obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služba i održavanje okomite prometne signalizacije) 

2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

3. održavanje javnih zelenih površina 

4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

5. održavanje groblja 

6. obavljanje usluge ukopa  

7. održavanje čistoće javnih površina 

8. održavanje javne rasvjete 

9. usluga javne tržnice na malo 

Za obavljanje komunalnih djelatnosti iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 7. i  8. ovog članka sklapa se 

godišnji ugovor između Grada Belišća i trgovačkog društva Kombel d.o.o.. 

Za komunalne djelatnosti iz točki 6. i 9. godišnji program izrađuje Kombel d.o.o., a Predstavničko 

tijelo Grada Belišća daje suglasnost na Opće uvjete isporuke predmetnih komunalnih usluga, dok za 

točke 1., 2., 3., 4., 5., 7. i 8. godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje Upravni 

odjel za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. veljače 2019. godine, a ima se objaviti u 

„Službenom glasniku grada Belišća“. 
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Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/02); Odluka o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete trgovačkom društvu Kombel d.o.o. 

Belišće („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 2/15) i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja okomite signalizacije trgovačkom društvu Kombel d.o.o. Belišće („Službeni 

glasnik grada Belišća“ br. 4/15) 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 363-01/19-05/04 

Ur. broj: 2185/02-5-19-3 

U Belišću, 28. siječnja 2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag. ing. comp. 
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Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine 

temeljem članka 44., stavak 2. i članka 48., stavak 2.. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18 ) i članka 40., stavak 1., točka 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada 

Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi 

 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima koje se na području grada Belišća mogu obavljati na 

temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području grada Belišća mogu obavljati 

na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih djelatnosti i komunalne 

djelatnosti koje se mogu obavljati dodjeljivanjem koncesije te način odabira ponuditelja 

usluge/koncesionara. 

 

Članak 2. 

Značenje pojedinih pojmova u ovoj Odluci: 

 

a) dimnjačarski poslovi 

pod „obavljanjem dimnjačarskih poslova“ podrazumijeva se obveza čišćenja i kontrole 

dimovodnih objekata i uređaja za loženje, 
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b) održavanje nerazvrstanih cesta izuzev zimske službe i održavanja okomite prometne 

signalizacije 

pod pojmom „održavanja nerazvrstanih cesta“ podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se 

obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje 

i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne 

sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimično poboljšanje elemenata ceste, 

osiguravanje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa 

(izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 

Nerazvrstanu cestu čine: 

– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih 

voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, 

galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te 

sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, 

parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično), 

– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na 

kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog 

pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi 

građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za 

održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo), 

– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema 

projektu ceste, 

– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor 

prometa, 

– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji 

za naplatu parkiranja i slično). 

 

 

c) pod pojmom „lokalni linijski prijevoz putnika“ je prijevoz na linijama unutar područja grada 

Belišća koji se uređuje sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, ovom Odlukom, 

propisima o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuje postupak dodjele 

koncesije. 

 

II. UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA  

 

Članak 3. 

 Grad Belišće može povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora obavljanje 

sljedećih komunalnih djelatnosti: 

- održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje horizontalne prometne signalizacije 

 

Članak 4. 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. 
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Članak 5. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Grada Belišća sklapa gradonačelnik. 

Ugovor iz stavka 1 ovog članka sadrži: 

- komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor 

- vrstu i opseg komunalnih usluga 

- način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 

III. OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI KONCESIJOM 

Članak 6. 

Grad Belišće može povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi dodjeljivanje koncesije obavljanjem sljedeće 

komunalne djelatnosti: 

 - obavljanje dimnjačarskih poslova 

- obavljanje lokalnog linijskog prijevoza putnika. 

 

Članak 7. 

Davatelj koncesije je Gradsko vijeće grada Belišća. 

 

Članak 8. 

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna grada Belišća na način propisan propisom kojim 

se uređuju koncesije. 

 

Članak 9. 

Na sva pitanja u vezi s koncesijama na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuju 

koncesije. 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. veljače 2019. godine, a ima se objaviti u 

„Službenom glasniku grada Belišća“.  

 

Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području 

Grada Belišća koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije („Službeni glasnik grada 

Belišća“ broj 5/12, 2/15 i 3/15). 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 363-01/19-05/05 

Ur. broj: 2185/02-5-19-1 

U Belišću, 28. siječnja  2019. godine  

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag. ing. comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem članka 

30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 

40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” 

br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 

tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti 

 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti donesene od strane direktorice tvrtke Kombel 

d.o.o. za komunalne djelatnosti, 15.1.2019. godine. 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.  

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 363-01/19-05/04 

Urbroj: 2185/02-5-19-4 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

  

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem članka 

30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 

40. stavka 1. točke 27. i članka 97. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” 

br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na 

malo tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti 

 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Belišća daje prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

javnih tržnica na malo tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti donesene od strane direktorice 

tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, 15.1.2019. godine. 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.  

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

 

Klasa: 363-01/19-05/04 

Urbroj: 2185/02-5-19-5 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

  

Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Dario Fletko, mag.ing.comp. 
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29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  54     
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Gradsko vijeće Grada Belišća na 19. sjednici, održanoj dana 28. siječnja 2019. godine, temeljem 

članka 40. stavka 1. točke 27 i članka 97 stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada 

Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/6, 3/16 i 1/18), donosi 

 

 

O D L U K U 

o subvencijama građanima s područja Grada Belišća  za označavanje neoznačenih 

pasa mikročipovima uključivo i obvezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak isplate subvencije iz sredstava Proračuna grada 

Belišća za 2019. godinu, a u svrhu označavanja neoznačenih pasa mikročipovima uključivo i obvezno 

cijepljenje istih protiv bjesnoće. 

Subvencije će se odobravati građanima vlasnicima pasa koji nisu označeni mikročipovima kao i 

udomiteljima pasa lutalica pronađenih na području Grada Belišća. Subvencije se neće odobravati 

uzgajivačima kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. 

 

Članak 2. 

Subvencija za označavanje pasa koja uključuje i cijepljenje protiv bjesnoće isplaćivat će se građanima 

za trošak označavanja mikročipom i obvezno cijepljenje protiv bjesnoće, u iznosu stvarnog troška 

obavljene usluge u veterinarskoj  stanici nastalog nakon stupanja na snagu ove Odluke. 

Korisnici prava na subvenciju podnose zahtjev za isplatu subvencije uz koji prilažu odgovarajuću 

dokumentaciju kao dokaz o nastalom trošku. 

Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se na propisanom obrascu. 

 

Članak 3. 

Isplatu subvencija iz ove Odluke provest će nadležni upravni odjel za financije Gradske uprave grada 

Belišća. 

 

Članak 4. 

Subvencije iz ove Odluke odobravat će se i isplaćivati do utroška sredstava osiguranih u Proračunu 

grada Belišća za 2019. godinu. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku grada Belišća". 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

Klasa: 363-01/19-05/03 

Urbroj: 2185/02-1-19-10 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag. ing. comp. 
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Gradsko vijeće grada Belišća, na 19. sjednici, održanoj 28. siječnja 2019. 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, 3/16 i 1/18), 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 i 9/14), donosi  

 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za korištenje 

financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj za odvodnju 

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 za odvodnju na području aglomeracije grada 

Belišća za financiranje: 

- rekonstrukcije elektroinstalacija i upravljanja crpnom stanicom u ulici Josipa Račića u Belišću u 

iznosu od 69.638,40 kn te za 

- nabavu i dobavu pumpe za crpnu stanicu u ulici Josipa Račića u Belišću u iznosu od 20.590,00 kn. 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 

 

Klasa: 325-01/19-03/01 

Urbroj: 2185/02-3-19-5 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Dario Fletko, mag. ing. comp. 
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Mandatna komisija, na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine, temeljem članka 54. stavka 

1. podstavka 3. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 

1/16, 3/16 i 1/18) i članka 6. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća 

(„Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18) donijela je  sljedeće 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

 

I. 

Na temelju provedenog postupka javnog natječaja, a u svezi s Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 

i 04/18), Rješenjem o rasporedu na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti u 

Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti, Klasa: UP/I-112-01/18-07/15, Urbroj: 2185/02-

05-19-19 od 7. siječnja 2019. godine, gradski vijećnik Dejan Šovagović, dipl. ing. raspoređen je u 

službu u Gradsku upravu grada Belišća s danom 9. siječnja 2019. godine. 

 

Temeljem gore navedenog Rješenja, a u svezi s odredbama članka 79. stavak 2. Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) te članka 47. Statuta grada Belišća („Službeni 

glasnik grada Belišća“ br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18) vijećnik Dejan Šovagović, izabran 

sa kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP za izbor članova Gradskog vijeća 

grada Belišća, dostavio je dana 11. siječnja 2019. godine pisanu obavijest predsjedniku Gradskog vijeća 

grada Belišća putem koje je svoj vijećnički mandat stavio u mirovanje zbog obnašanja nespojive 

dužnosti s dužnošću člana predstavničkog tijela. Također, s tim u svezi imenovani je 11. siječnja 2019. 

godine dostavio i Ostavku na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća. 

 

 

II. 
 

Mandatna komisija utvrdila je sljedeće: 

 

1. Odredbom članka 78. stavka 1. podstavka 36. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 

144/12 i 121/16: dalje u tekstu Zakon) propisano je da član predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave ne može istovremeno biti i pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi 

iste jedinice. 

 
2. S obzirom na obavljanje nespojive dužnosti, a temeljem odredbi članka 79. stavka 2. Zakona vijećnik 

Dejan Šovagović dostavio je dana 11. siječnja 2019. godine pisanu obavijest kojom je svoj vijećnički 

mandat stavio u mirovanje. Imenovani je 11. siječnja 2019. godine također dostavio i Ostavku na 

dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća.  

 
 
 



 

 

29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  60     

 
 
 
3. Odredbom članka 79. stavka 2. Zakona propisano je da vijećniku mandat počinje mirovati protekom 

roka od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnost. S obzirom da je gradski vijećnik Dejan 

Šovagović raspoređen na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti u Upravni odjel 

za komunalno-stambene djelatnosti Gradske uprave grada Belišća s danom 9. siječnja 2019.godine, 

vijećniku Dejanu Šovagoviću mandat se stavlja u mirovanje s danom 18. siječnja 2019. godine, a s time 

i članstvo u radnim tijelima Gradskog vijeća 

 

4. Odredbom članka 81. stavka 2. Zakona propisano je da člana predstavničkog tijela izabranog na 

kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član 

kojem mandat miruje, a kojeg odredi politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.   

Sukladno tome, Socijaldemokratska partija Hrvatske, Gradska organizacija Belišće koje je Dejan 

Šovagović član i kojoj je pripadao u trenutku izbora, dostavila je dana 15. siječnja 2019. godine pisanu 

obavijest da se za zamjenika izabranog vijećnika Dejana Šovagovića, određuje neizabrani kandidat s 

iste stranačke liste Zlatko Adjulović, dipl.iur. iz Belišća, Vij.S.H.Gutmanna 14a, OIB:63753193690. 

 

5. Sukladno odredbi članka 81. stavka 2. Zakona te članka 47. stavka 1. Statuta grada Belišća i članka 

10. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća dužnost vijećnika u Gradskom vijeću grada Belišća 

umjesto Dejana Šovagovića, kojem vijećnički mandat miruje, obavljat će Zlatko Adjulović iz Belišća, 

Vij.S.H.Gutmanna 14a, OIB:63753193690. 

  

6. Sukladno odredbi članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća zamjenik vijećnika Zlatko 

Adjulović položit će prisegu kako bi započeo sa obavljanjem dužnosti vijećnika Gradskog vijeća grada 

Belišća.     

 

7. Sukladno odredbi članka 54. stavka 1. podstavka 3. Statuta grada Belišća i članka 6. stavka 1., 

podstavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ovo Izvješće Mandatna komisija upućuje 

Gradskom vijeću grada Belišća na znanje. 

 
 

MANDATNA KOMISIJA 
 

Klasa: 021-01/19-07/02 
Urbroj: 2185/02-1-19-2 
Belišće, 22. siječnja 2019. godine        

       
Mandatna komisija: 
 

___________________________ 
   Bojan Vuksanić, predsjednik   
 
___________________________ 

Matko Jelkić, dipl.oec., član 
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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, 3/16 i 1/18), 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 ("Službeni glasnik grada 

Belišća" br. 10/16) donio je dana 23. siječnja 2019. godine sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar za kulturu 

Sigmund Romberg 

 

 

I. 

Gradonačelnik prihvaća zamolbu predstavnika glazbenog sastava Jovalius, Marka Glavice iz 

Ladimirevaca, Oslobođenja 3, od 21. siječnja 2019. godine, te oslobađa istu od plaćanja naknade za 

korištenje prostora javne ustanove Centar za kulturu Sigmund Romberg radi snimanja video spota za 

njihov prvi samostalni glazbeni singl jer se navedeni događaj utvrđuje od općedruštvenog, odnosno 

lokalnog interesa. Točno vrijeme snimanja spota će se uskladiti s redovnim radom i programom javne 

ustanove Centra za kulturu Sigmund Romberg.  

 

II. 

 

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

Belišća“. 

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

Klasa: 372-01/19-07/02 

Urbroj: 2185/02-1-19-3 

Belišće, 23. siječnja 2019. godine                      

 

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 
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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, 3/16 i 1/18), 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 ("Službeni glasnik grada 

Belišća" br. 10/16) donio je dana 29. siječnja 2019. godine sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar za kulturu 

Sigmund Romberg 

 

 

I. 

Gradonačelnik prihvaća zamolbu OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, Kralja Tomislava 196, od 28. 

siječnja 2019. godine, te oslobađa istu od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove 

Centar za kulturu Sigmund Romberg dana 8. veljače 2019. godine (petak) radi održavanja kazališne 

predstave „Majstori“ u izvedbi teatra to go iz Osijeka, u vremenu od 10:30 - 14:00 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“. 

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

Klasa: 372-01/19-07/02 

Urbroj: 2185/02-1-19-5 

Belišće, 29. siječnja 2019. godine                      

 

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 3. stavka 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 

("Službeni glasnik grada Belišća" br. 10/17 i 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 23. siječnja 2019. godine donosi  

 

 

ODLUKU  

o početku postupka nabave projektne dokumentacije za izgradnju  

dječjeg vrtića u Bistrincima 

 

 

Članak 1. 

Predmet postupka nabave je nabava projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u 

Bistrincima. 

Rok za provedbu postupka nabave je mjesec siječanj 2019. godine. Izvor financiranja su sredstva 

Proračuna Grada Belišća za 2019. godinu. 

Procijenjena vrijednost nabave je 199.000,00 kn (bez PDV-a). 

 

Članak 2. 

Sukladno članku 6., stavku  Pravilnika o jednostavnoj nabavi ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 

10/17 i 1/18) zahtjevi za dostavu ponuda uputit će se sljedećim tvrtkama: 

1. EXPERT d.o.o., Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1; 

2. NOVOPROJEKT d.o.o. Osijek, Delnička 2c; 

3. BAS d.o.o., Belišće, Matije Gupca 67. 

    

                                                                          Članak 3. 

Za provedbu postupka nabave iz članka 1. ove Odluke imenuju se ovlaštene osobe:  

 1. Danijela Žulj, dipl. iur. 

       2. Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur. 

 3. Ljiljana Žigić, dipl.oec. 

Članak 4. 

Imenovane ovlaštene osobe odgovorne su i obvezuju se: 

a) pripremiti i provesti postupak nabave sukladno Pravilniku;  

b) usmjeravati rad stručnih službi naručitelja i/ili neovisnih stručnih osoba za obavljanje poslova 

u vezi s predmetnim postupkom nabave; 

c) tražiti zamjenu u slučaju sukoba interesa i dati objašnjenje svoga stava ako se ne slažu sa 

stavom većine te to unijeti u zapisnik; 

d) postupati u skladu s propisima i pravilima struke te u interesu naručitelja. 
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Članak 5. 

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

 

GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 361-01/19-03/04 

Urbroj: 2185/02-1-19-1 

Belišće, 23. prosinca 2019. godine 

    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 28. 

siječnja 2019. godine donosi  

                   

 

ODLUKU  

o odabiru ponude u postupku nabave projektne dokumentacije za izgradnju  

dječjeg vrtića u Bistrincima 

                                                                           

 

Članak 1. 

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju izgradnju dječjeg vrtića u Bistrincima, odabire se 

ponuda tvrtke BAS d.o.o., Matije Gupca 67, Belišće, u iznosu od 198.000,00 kn bez PDV-a, što s 

PDV-om iznosi 247.500,00 kn. 

 

Članak 2. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo za provedbu ove Odluke. 

 

 

Članak 3. 

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

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

Klasa: 361-01/19-03/04 

Urbroj: 2185/02-1-19-9 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine 

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 3. stavka 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi 

("Službeni glasnik grada Belišća" br. 10/17 i 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 9. siječnja 2019. godine donosi  

ODLUKU  

o početku postupka nabave radova na plinskoj instalaciji i grijanju  

u zgradi muzeja grada Belišća 

 

Članak 1. 

Predmet postupka nabave je nabava radova na plinskoj instalaciji i grijanju u zgradi muzeja grada 

Belišća. 

Rok za provedbu postupka nabave je mjesec siječanj 2019. godine. Izvor financiranja su sredstva 

Proračuna Grada Belišća za 2019. godinu. 

Procijenjena vrijednost nabave je 60.000,00  kn (bez PDV-a). 

 

Članak 2. 

Sukladno članku 6., stavku 2. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 

10/17 i 1/18) zahtjev za dostavu ponude uputit će se sljedećoj tvrtki: 

1. PLINOVAR d.o.o., Belišće, Ljudevita Posavskog 28. 

 

Članak 3. 

Za provedbu postupka nabave iz članka 1. ove Odluke imenuju se ovlaštene osobe:  

 1. Danijela Žulj, dipl. iur. 

       2. Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur. 

 3. Ljiljana Žigić, dipl.oec. 

Članak 4. 

Imenovane ovlaštene osobe odgovorne su i obvezuju se: 

a) pripremiti i provesti postupak nabave sukladno Pravilniku;  

b) usmjeravati rad stručnih službi naručitelja i/ili neovisnih stručnih osoba za obavljanje poslova 

u vezi s predmetnim postupkom nabave; 

c) tražiti zamjenu u slučaju sukoba interesa i dati objašnjenje svoga stava ako se ne slažu sa 

stavom većine te to unijeti u zapisnik; 

d) postupati u skladu s propisima i pravilima struke te u interesu naručitelja. 

                         

Članak 5. 

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

 

GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 361-01/19-03/01 

Urbroj: 2185/02-1-19-2 

Belišće, 9. siječnja 2019. godine 

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 



 

 

29.01.2019.           SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 1/19  66     

 

 

 

33 

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 10. 

siječnja 2019. godine donosi  

                   

 

ODLUKU 

o odabiru ponude u postupku nabave radova na plinskoj instalaciji 

i grijanju u zgradi muzeja grada Belišća 

 

 

Članak 1. 

Za izvođenje radova na plinskoj instalaciji i grijanju u zgradi muzeja grada Belišća, odabire se ponuda 

tvrtke PLINOVAR d.o.o., Belišće, Ljudevita Posavskog 28, u iznosu od 58.213,20 kn bez PDV-a, što 

s PDV-om iznosi 72.766,50 kn. 

 

 

Članak 2. 

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo za provedbu ove Odluke. 

 

 

Članak 3. 

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

 

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

Klasa: 361-01/19-03/01 

Urbroj: 2185/02-1-19-6 

Belišće, 10. siječnja 2019. godine 

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine” broj 25/13 i 85/15), 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, 3/16 i 1/18), donio 

je dana 7. siječnja 2019. godine sljedeću 

 

ODLUKU 

o određivanju službenika za informiranje  

Gradske uprave grada Belišća 

 

Članak 1. 

 Katarina Bulut Čolaković, mag.prim.educ., Viša stručna suradnica za informiranje u Odsjeku za 

protoklo i odnose s javnošću u Uredu gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća, određuje se kao 

službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem 

tekstu: službenik za informiranje) Gradske uprave grada Belišća. 

 

Članak 2. 

 Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove: 

-     redovitog objavljivanja informacija, 

-     rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, 

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u 

službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Gradske uprave, 

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup 

informacijama, 

- vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, 

- poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija. 

 

Članak 3. 

 Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije ostvaruje pravo na 

pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Uredu gradonačelnika Gradske uprave 

grada Belišća. 

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: 

Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, te putem elektronske pošte: 

katarina.bulut.colakovic@belisce.hr ili grad@belisce.hr. 

Usmeni zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj 031/400-605. 

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena zabilješka, a ako 

je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će da je podnesen pisani zahtjev. 
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Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Grada Belišća, podatke koji su važni za prepoznavanje 

tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv 

pravne osobe i njezino sjedište. 

Članak 4. 

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje Gradske 

uprave grada Belišća, Klasa: 008-01/17-01/01, Urbroj: 2185/02-1-17-15 od 11. kolovoza 2017. 

godine (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/17). 

 

Članak 5. 

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

 

G R A D O N A Č E L N I K 

Klasa: 008-01/19-01/01                                                                                                                   

Urbroj: 2185/02-1-19-1                                                                                                          

Belišće, 7. siječnja 2019. godine   

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 
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GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA na temelju članka 11. st. 5. i 6. Zakona o pravu na pristup 

informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i članka 61. st. 4. i st. 5. te 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 

 

Plan savjetovanja  

sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini 

 

I. 

Ovim Planom savjetovanja za zainteresiranom javnošću u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Plan) 

određuju se opći akti i planski dokumenti Grada Belišća za 2019. godinu za koje će se provesti 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi 

savjetovanje, očekivanom vremenu donošenja akta i provedbe internetskog savjetovanja te drugim 

predviđenim načinima na koje se namjerava provesti savjetovanje (javne rasprave, distribucija nacrta 

propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo), i 

to kako slijedi:  
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Naziv akta 

 

 

Nositelj izrade 

akta 
Predlagatelj 

Donositelj 

akta 

Očekivano 

vrijeme  

provedbe 

savjetovanja 

Očekivano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Metoda 

savjetovanj

a 

 

Prijedlog Izmjena i 

dopuna Programa 

građenja komunalne 

infrastrukture  za 

2019. godinu s 

projekcijama za 

2020. i 2021. godinu 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 
Gradsko  

vijeće 
1.tromjesječje ožujak 2019. 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Izmjena i 

dopuna Prostornog 

plana uređenja grada 

Belišća 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 
Gradsko  

vijeće 
2.tromjesečje 

Srpanj/kolovo

z 2019. 

Javni uvidi, 

javna 

rasprava, 

javno 

izlaganje 

Prijedlog Izmjena i 

dopuna 

Urbanističkog plana 

uređenja grada 

Belišća 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 
Gradsko  

vijeće 
2.tromjesečje 

Srpanj/kolovo

z 2019. 

Javni uvidi, 

javna 

rasprava, 

javno 

izlaganje 

PROGRAM korištenja 

sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom 

pogodbom, 

privremenog korištenja 

i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom 

državnog 

poljoprivrednog 

zemljišta te od 

naknade za promjenu 

namjene 

poljoprivrednog 

zemljišta u 2019. 

godini s projekcijama 

za 2020. i 2021. 

godinu 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

 

Gradonačelnik 
Gradsko  

vijeće 
2.tromjesječje lipanj 2019. 

internetsko 

savjetovanje 

Program poticajnih 

mjera grada Belišća  

za razvoj gospodarstva 

u 2019. godini 

 

Upravni odjel 

za prostorno 

planiranje i 

gospodarstvo 

Gradonačelnik 
Gradsko  

vijeće 
2. tromjesečje lipanj 2019. 

internetsko 

savjetovanje 

 

Prijedlog Odluke o 

komunalnom redu 

Upravni odjel 

za komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

Gradonačelnik Gradonačelnik 3.tromjesečje 3.tromjesečje 
internetsko 

savjetovanje 
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Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

kulturi grada Belišća 

u 2020. godini s 

procjenama za 2021. i 

2022. godinu 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

Gradonačelnik 
Gradsko 

vijeće 

 

4.tromjesečje 

 

4.tromjesečje 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

javnih potreba 

socijalne skrbi i 

zdravstva u gradu 

Belišću u 2020. godini 

s procjenama za 

2021. i 2021. godinu 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

Gradonačelnik 
Gradsko 

vijeće 
4.tromjesečje 4.tromjesečje 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

području 

predškolskog odgoja, 

školstva i 

obrazovanja grada 

Belišća u 2020. godini 

s procjenama za 

2021. i 2022. godinu 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

Gradonačelnik 
Gradsko 

vijeće 

 

4.tromjesečje 

 

4.tromjesečje 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

sportu grada Belišća 

u 2020. godini s 

procjenama za 2021. i 

2022. godinu 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

Gradonačelnik 
Gradsko 

vijeće 
4.tromjesečje 4.tromjesečje 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

javnih potreba u 

tehničkoj kulturi i 

informatici grada 

Belišća u 2020. godini 

s procjenama za 

2021. i 2022. godinu 

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti 

Gradonačelnik 
Gradsko 

vijeće 

 

4.tromjesečje 

 

4.tromjesečje 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

održavanja 

komunalne 

infrastrukture u 

Gradu Belišću za 

2020. godinu s 

projekcijama za 

2021. i 2022. godinu 

 

Upravni odjel 

za komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

 

 

Gradonačelnik 

 

 

Gradsko 

vijeće 

 

 

4.tromjesečje 

 

 

4.tromjesečje 

 

 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

održavanja 

nerazvrstanih cesta 

grada Belišća 

(prigradska naselja) 

za 2020 s 

projekcijama za 

2021. i 2022. godinu 

 

Upravni odjel 

za komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

 

 

Gradonačelnik 

 

 

Gradsko 

vijeće 

 

 

4.tromjesečje 

 

 

4.tromjesečje 

 

 

internetsko 

savjetovanje 
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Prijedlog  Programa 

tekućeg i 

investicijskog 

održavanja objekata i 

uređaja komunalne 

infrastrukture za 

2020 godinu s 

projekcijama za 

2021. i 2022. godinu. 

Upravni odjel 

za komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

Gradonačelnik 
Gradsko  

vijeće 

 

4.tromjesečje 

 

4. tromjesečje 

 

internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog Programa 

upravljanja 

stanovima i 

stambenim objektima 

u vlasništvu grada 

Belišća za 2020. 

godinu s 

projekcijama za 

2021. i 2022. godinu 

Upravni odjel 

za komunalno-

stambene 

djelatnosti i 

uređenje 

naselja 

Gradonačelnik Gradonačelnik 4.tromjedečje 4.tromjedečje 
internetsko 

savjetovanje 

Prijedlog  Proračuna 

Grada Belišća za 

2020. godinu 

Upravni odjel 

za financije i 

proračun 

 

Gradonačelnik 

 

Gradsko  

vijeće 

 

4.tromjesečje 

 

prosinac 

 

internetsko 

savjetovanje 

 

II. 

 

Zadužuju se upravni odjeli Grada Belišća u čijoj su nadležnosti opći akti koji su sadržani u Planu da 

prije upućivanja akta na usvajanje nadležnom tijelu provedu savjetovanje sa zainteresiranom 

javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13. i 85/15.) 

III. 

 

Zadužuje se Ured gradonačelnika za objavu i dostupnost ovog plana na službenoj web stranici Grada 

Belišća (www.belisce.hr).  

 

KLASA: 008-01/19-01/02 

URBROJ:2185/02-1-19-2                                                            

U Belišću, 25. siječnja 2019. godine     

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 

 
 

 

 

http://www.belisce.hr/
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GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA, na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08, 61/11 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 14. siječnja 2019. godine sljedeći 

 

PLAN PRIJMA 

u službu Gradske uprave grada Belišća  

za 2019. godinu 

 

I. 

Planom prijma u službu Gradske uprave grada Belišća utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, 

potreban broj službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme, te planirani broj vježbenika 

odgovarajuće spreme i struke prema potrebama sljedećih Upravnih odjela: 

1. Tajništvo Grada, 

1.1. Odsjek za javnu nabavu, 

1.2. Odsjek za razvoj sustava upravljanja imovinom, 

2. Ured gradonačelnika, 

2.1. Odsjek za protokol i odnose s javnošću, 

2.2. Odsjek za gospodarska i društvena pitanja, 

2.3. Odsjek za opće, administrativne i pomoćno - tehničke poslove, 

3. Upravni odjel za financije i proračun, 

3.1. Odsjek za računovodstvo i financije, 

3.2. Odsjek za obračun plaća i računa, analitiku, financijsko i materijalno knjigovodstvo, 

4. Upravni odjel za komunalno - stambene djelatnosti i uređenje naselja, 

4.1. Odsjek za upraviteljstvo i stambene poslove, 

4.2. Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove, 

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti, 

5.1. Odsjek za predškolski odgoj, školstvo, kulturu i tehničku kulturu, 

5.2. Odsjek za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb, 

6. Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo, 

6.1. Odsjek za prostorno planiranje, 

6.2. Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu. 

 

II. 

Plan prijma u službu Gradske uprave grada Belišća utvrđuje se za razdoblje kalendarske 2019. godine 

(kratkoročni plan). 

III. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta službenika i namještenika u Upravnim tijelima Gradske uprave 

grada Belišća na dan 14. siječnja  2019. godine na neodređeno vrijeme je sljedeće: 
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Red. 

Broj 

Naziv 

Upravnog tijela 

Naziv radnog mjesta Stručna sprema Broj izvršitelja 

 

 

 

1. 

 

 

   Tajništvo Grada 

Tajnik Grada VSS – pravnog smjera  1 izvršitelj 

Savjetnik za lokalnu samoupravu VSS – pravnog smjera  1 izvršitelj 

Viši stručni suradnik za lokalnu 

samoupravu 

VSS – pravnog smjera  1 izvršitelj 

 1.1. Odsjek za javnu 

nabavu 

Voditelj VSS – društvenog smjera 1 izvršitelj 

 1.2. Odsjek za razvoj 

sustava upravljanja 

imovinom 

Voditelj SSS – općeg ili tehničkog 

smjera 

1 izvršitelj 

2. Ured gradonačelnika Viši stručni suradnik za edukaciju 

službenika i zaštitu na radu 

VSS - društvenog ili 

tehničkog smjera 

1 izvršitelj 

 2.1. Odsjek za protokol i 

odnose s javnošću 

Savjetnik za odnose s javnošću i 

informiranje 

VSS – društvenog smjera 1 izvršitelj 

  Viši stručni suradnik za 

informiranje 

VSS – društvenog smjera 1 izvršitelj 

 2.2. Odsjek za 

gospodarska i društvena 

pitanja  

Voditelj VSS - društvenog ili 

tehničkog smjera 

1 izvršitelj 

 2.3. Odsjek za opće,  

     administrativne i  

     pomoćno - tehničke      

     poslove 

Voditelj SSS – općeg smjera 1 izvršitelj 

  Administrativni referent SSS – općeg smjera 1 izvršitelj 

   

  3.  

Upravni odjel za 

financije i proračun 

Pročelnik VSS – ekonomskog smjera 1 izvršitelj 

 3.1. Odsjek za 

računovodstvo i financije 

Viši stručni suradnik za 

računovodstvo i financije 

VSS - ekonomskog smjera 1 izvršitelj 

 3.2. Odsjek za obračun 

plaća i računa, analitiku, 

financijsko i materijalno 

knjigovodstvo, 

Stručni referent za obračun plaća i 

računa 

SSS – ekonomskog smjera 1 izvršitelj 

 

Stručni referent analitičar 

 

SSS – ekonomskog smjera 

1 izvršitelj 

   

 

  4.  

Upravni odjel za 

komunalno - stambene 

djelatnosti i uređenje 

naselja 

Pročelnik VSS – građevinskog ili 

arhitektonskog smjera 

1 izvršitelj 

Viši stručni suradnik za 

komunalne djelatnosti 

VSS – društvenog ili 

tehničkog smjera  

1 izvršitelj 

 4.1. Odsjek za     

       upraviteljstvo i     

       stambene poslove 

 

Administrativni referent 

 

SSS  

1 izvršitelj 

4.2. Odsjek za  

      komunalno  

      redarstvo i  

      komunalne poslove 

 

Voditelj  

 

SSS -  općeg ili tehničkog 

smjera 

1 izvršitelj 

   

Komunalni redar 

SSS 1 izvršitelj 
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  5. 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 

Pročelnik VSS - društvenog ili 

humanističkog smjera 

1 izvršitelj 

 5.1. Odsjek za 

predškolski odgoj, 

školstvo, kulturu i 

tehničku kulturu 

Viši stručni suradnik za društvene 

djelatnosti 

VSS - društvenog smjera 1 izvršitelj 

 5.2. Odsjek za sport,  

       tjelesnu kulturu,  

       turizam, zdravstvo  

       i socijalnu skrb 

Voditelj VSS – društvenog, 

biotehničkog, biomedicinskog 

ili zdravstvenog smjera 

1 izvršitelj 

  Stručni suradnik za sport, tjelesnu 

kulturu, turizam, zdravstvo i 

socijalni skrb 

VŠS – društvenog, 

biotehničkog, biomedicinskog 

ili zdravstvenog smjera 

1 izvršitelj 

   

  6. 

Upravni odjel za 

prostorno planiranje i 

gospodarstvo 

Pročelnik VSS – društvenog ili 

tehničkog smjera 

1 izvršitelj 

 6.1. Odsjek za      

       prostorno  

       planiranje 

Viši stručni suradnik za prostorno 

planiranje 

VSS – društvenog ili 

tehničkog smjera 

1 izvršitelj 

 6.2. Odsjek za 

gospodarstvo i 

poljoprivredu 

Stručni suradnik-Poljoprivredni 

redar 

VŠS – poljoprivrednog smjera 1 izvršitelj 

UKUPAN BROJ IZVRŠITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME 27 izvršitelja 

 

IV. 

Planom prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za razdoblje kalendarske 2019. godine, planira se 

primanje u službu sljedeći broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, odgovarajuće stručne spreme 

i struke kako slijedi: 

 

Red. 

Broj 

Naziv 

Upravnog tijela 

Naziv radnog mjesta Stručna sprema Broj izvršitelja 

 

 Tajništvo grada Viši stručni suradnik za lokalnu 

samoupravu 

VSS – društvenog smjera  1 izvršitelj 

  Administrativni referent SSS  1 izvršitelj 

 1.2. Odsjek za javnu 

nabavu 

Viši stručni suradnik za javnu 

nabavu 

VSS - društvenog ili tehničkog 

smjera 

1 izvršitelj 

2. Ured gradonačelnika    

 2.1. Odsjek za opće,  

     administrativne i  

     pomoćno - tehničke      

     poslove 

Vozač SSS 1 izvršitelj 

   

  3.  

Upravni odjel za 

financije i proračun 

   

 3.1. Odsjek za obračun 

plaća i računa, analitiku, 

financijsko i materijalno 

knjigovodstvo 

 

Stručni referent blagajnik 

 

SSS – ekonomskog smjera 

 

1 izvršitelj 
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  4.  

Upravni odjel za 

komunalno - stambene 

djelatnosti i uređenje 

naselja 

   

   

4.1. Odsjek za  

      komunalno  

      redarstvo i  

      komunalne poslove 

 

Komunalni redar  

 

SSS  

 

1 izvršitelj 

   

  5. 

Upravni odjel za 

prostorno planiranje i 

gospodarstvo 

Viši stručni suradnik za EU 

projekte 

VSS – društvenog ili tehničkog 

smjera 

1 izvršitelj 

   

 5.1. Odsjek za      

       prostorno  

       planiranje 

Viši stručni suradnik za 

prostorno planiranje 

VSS – društvenog ili tehničkog 

smjera 

1 izvršitelj 

UKUPAN BROJ IZVRŠITELJA NA NEODREĐENO VRIJEME 8 izvršitelja 

 

V. 

Planom prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za razdoblje kalendarske 2019. godine, planira se 

primanje u službu sljedeći broj vježbenika na određeno vrijeme, odgovarajuće stručne spreme i struke kako 

slijedi: 

 

Red. 

Broj 

Naziv 

Upravnog tijela 

Naziv radnog mjesta Stručna sprema Broj izvršitelja 

 

1. Tajništvo Grada    

 

   

1.2.Odsjek za javnu 

nabavu 

Vježbenik VSS – društvenog ili tehničkog 

smjera 

1 izvršitelj 

UKUPAN BROJ IZVRŠITELJA NA ODREĐENO VRIJEME 1 izvršitelj 

 

 

VI. 

Radna mjesta u Upravnim tijelima Gradske uprave grada Belišća popunjavaju se u skladu s osiguranim 

financijskim sredstvima u Proračunu grada Belišća za 2019. godinu. 

 

VII. 

Plan prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja i ima se 

objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 

 

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

 

Klasa: 112-01/19-07/05 

Urbroj: 2185/02-1-19-1 

Belišće, 14. siječnja 2019. godine 

    Gradonačelnik: 

Dinko Burić, dr.med. 
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37 

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 48. stavak 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 4. stavak 3. Zakon o službenicima i  

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 

i 04/18) i članka 61. stavak 4. i stavka 5. točke 9. 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 28. siječnja 2019. godine sljedeću 

 

O D L U K U  

o  V. izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave grada Belišća 

 

 

Članak 1. 

Temeljem ove Odluke mijenjaju se i dopunjuju odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave 

grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17, 2/18 ,7/18 i 15/18 – dalje u tekstu: 

Pravilnik). 

 

Članak 2. 

U članku 29. Pravilnika, u dijelu tabličnog prikaza unutarnjeg ustroja upravnih tijela Gradske uprave 

grada Belišća, u okviru unutarnjeg ustrojstva Upravnog odjela za financije i proračun, Odsjeka za 

obračun plaća i računa, analitiku, financijsko i materijalno knjigovodstvo, pod rednim brojem 3. 

Stručni referent za obračun plaća i računa, mijenja se broj izvršitelja iz „1” u “2” izvršitelja. 

 

Članak 3. 

U ostalim odredbama Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Belišća iz članka 1. ove 

Odluke ostaje neizmijenjen.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku grada Belišća“. 

 

G R A D O N A Č E L N I K 

 

Klasa: 112-02/19-07/01 

Urbroj: 2185/02-1-19-2 

Belišće, 28. siječnja 2019. godine             

 

  Gradonačelnik: 

 

       Dinko Burić, dr.med. 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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S A D R Ž A J 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

        Str. 

1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije  

2. Odluka o izboru podpredsjednika Gradskog vijeća grada Belišća iz reda predstavničke većine 

3. Program poticajnih socijalno-demografskih mjera grada Belišća u 2019. godini 

4. Program poticajnih mjera grada Belišća za razvoj gospodarstva u 2019. godini 

5. Odluka o povećanju plaće zaposlenih u Gradskoj upravi grada Belišća te zaposlenih u 

gradskim ustanovama, tvrtkama, udruženjima i institucijama kojima je Grad Belišće osnivač 

i/ili financira njihov rad 

6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama za rad gradonačelnika 

grada Belišća i njegovih zamjenika 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na 

području Grada Belišća za 2019. godinu 

8. Odluka o subvencioniranju kamata na kredite kreditne linije Zagrebačke banke d.d. Zagreb 

za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Grada Belišća 

9. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na 

području grada Belišća 

10. Odluka o osiguravanju sredstava za ispunjenje obveza u okviru realizacije Programa 

društveno poticane stanogradnje 

11. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg 

vrtića Maslačak Belišće 

12. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće 

13. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaća u 

Dječjem vrtiću Maslačak Belišće 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića Maslačak, Belišće 

15. Odluka o naknadama za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

"Maslačak" Belišće 

16. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje prijedloga Sporazuma o suradnji u području 

predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Maslačak Belišće 

17. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim 

primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg 

18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Muzeja "Belišće" 

19. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja "Belišće" 

20. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama djelatnika 

Muzeja "Belišće" 

21. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području grada Belišća 

22. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području grada Belišća mogu obavljati na 

temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije 

 

1 

2 

3-5 

5-8 

 

8 
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34-35 

36-37 

 

37-39 
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23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 

tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo tvrtke Kombel d.o.o. za 

komunalne djelatnosti 

25. Odluka o subvencijama građanima s područja Grada Belišća za označavanje neoznačenih 

pasa mikročipovima uključivo i obvezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2019. godinu 

26. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za korištenje financijskih sredstava 

prihoda od naknade za razvoj za odvodnju na području aglomeracije grada Belišća 

 

40-46 

 

 

47-55 

 

56 

 

57-58 

 

 

 

AKTI RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 

27. Izvješće mandatne komisije 

 

59-60 

 

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA 

28. Zaključak o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar 

za kulturu Sigmund Romberg 

29. Zaključak o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora javne ustanove Centar 

za kulturu Sigmund Romberg 

30. Odluka o početku postupka nabave projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u 

Bistrincima 

31. Odluka o odabiru ponude u postupku nabave projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg 

vrtića u Bistrincima 

32. Odluka o početku postupka nabave radova na plinskoj instalaciji i grijanju u zgradi muzeja 

grada Belišća 

33. Odluka o odabiru ponude u postupku nabave radova na plinskoj instalaciji i grijanju u 

zgradi muzeja grada Belišća 

34. Odluka o određivanju službenika za informiranje Gradske uprave grada Belišća 

35. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. Godini 

36.  Plan prijma u službu Gradske uprave grada Belišća za 2019. Godinu 

37. Odluka o  V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave grada 

Belišća 

61 

 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67-68 

68-71 

72-75 

76 

 

 

 
Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur. Tajnica Grada. 

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. 

 

 


