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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 61., stavka 4., točke 7. Statuta grada Belišća ("Službeni 
glasnik grada Belišća" br. 5/09), donosi sljedeći 
                   

 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju ponude za izradu 
idejnog rješenja  

 
 
 

I. 
Gradonačelnik grada Belišća prihvaća ponudu br. 10-02-12. godine tvrtke Eling d.o.o. za 
elektroprojektiranje OIB: 09075730357 iz Osijeka, L. Jagera 22 za izradu idejnog rješenja javne 
rasvjete grada Belišća – prva faza i naselja Bistrinci iz proračuna grada Belišća za 2012. godinu, u 
iznosu od 63.000,00 kn (bez PDV-a), što s PDV-om iznosi 78.750,00 kn. 

 
 
 

II. 
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća da, u skladu s 
ponudom iz točke I. ovog Zaključka, pripremi ugovor o izradi idejnog rješenje s tvrtkom Eling d.o.o. 
Osijek. 
 
  

III. 
Ovaj Zaključak 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: 361-01/10-03/01                           
Urbroj: 2185/02-3-12-6 
Belišće, 11. svibnja 2012. godine 
 

                                                           Gradonačelnik: 
                                                                                                                      Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 21. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu ("Narodne novine" br.26/03 - pročišćeni tekst 82/04 178/04, 38/09, 79/09), članka 61. 
stavka 3. i 4. točke 18. te članka 117. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09),  
donio je  dana 14.5.2012. godine  

ODLUKU  
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog cijena ulaznica za bazen sezona 2012. god. 

 
Članak 1. 

Na osnovu podnijetog zahtjeva Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće broj: 04-5/2012 
AČ/SM od 10.5.2012. god., Gradonačelnik grada Belišća prihvaća podneseni zahtjev te daje 
prethodnu suglasnost na prijedlog cijena ulaznica za bazen sezona 2012. god. te one iznose kako 
slijedi: 
a) DNEVNA ULAZNICA - u cijenu je uključen PDV 
    - djeca, srednjoškolci i studenti  -  7,00 kn 
    - odrasli    - 15,00 kn 
Djeca do sedam (7) godina starosti ne plaćaju ulaz na bazen, ali je obvezan dolazak u pratnji roditelja. 
 
b) SEZONSKA ULAZNICA - u cijenu je uključen PDV 
    - djeca, srednjoškolci i studenti  - 100,00 kn 
    - odrasli    - 200,00 kn 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada 
Belišća“. 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 405-05/12-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-12-2 
Belišće, 14.5.2012. godine 
                                                                                                    Gradonačelnik: 

                                                                                                    Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 214. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(„Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 61. stavka 4. točke 5. i članka 
117. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), a povodom zahtjeva tvrtke 
Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, Kralja Tomislava 198a, broj 03-20/2012, od 
10.5.2012.godine, donosi dana 17. svibnja 2012. godine sljedeću 
 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o osnivanju prava građenja 

i davanju na korištenje nekretnine u korist Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće 
 

Članak 1. 
Članak 1. Odluke o osnivanju prava građenja i davanju na korištenje nekretnine u korist 

Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, Klasa:363-01/05-02/02, Urbroj:2185/02-1/23, koju 
je donijelo Gradskog poglavarstva grada Belišća dana 14. ožujka 2005. godine, mijenja se i sada glasi: 

„Članak 1. 
Grad Belišće, kao vlasnik nekretnine upisane u zk.ul.br.1708, k.č.br.1405/1, k.o.Belišće, 

osniva pravo građenja i daje na korištenje navedenu nekretninu u korist investitora Kombela d.o.o. za 
komunalne djelatnosti Belišće, Kralja Tomislava 198a, za potrebe proširenja postojećeg groblja i i 
mrtvačnice na groblju u Belišću.“ 
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Članak 2. 
U cijelom tekstu Odluke riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se s riječi „Gradonačelnik“ 

u odgovarajućem padežu. 
Članak 3. 

U ostalim odredbama Odluka o osnivanju prava građenja i davanju na korištenje nekretnine u 
korist Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, Klasa:363-01/05-02/02, Urbroj:2185/02-1/23, 
od 14. ožujka 2005. godine, ostaje neizmjenjena. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada 

Belišća“. 
 

GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 363-01/12-05/16 
Urbroj: 2185/02-1-12-5                 
Belišće,  17. svibnja  2012. godine             
 
                    Gradonačelnik 
               Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 61. stavka 3. i stavka 4. točke 7. i članka 117. 
Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09) i članka 25 Odluke o komunalnom 
doprinosu (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 6/04 / 8/05), a povodom zahtjeva Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Valpovo, K. Petra Krešimira IV br. 1 od 
24. svibnja 2012. godine,  donosi  
 

ZAKLJUČAK 
o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

za dogradnju mrtvačnice u Belišću 
 
I 

Gradonačelnik oslobađa investitora Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Belišća, Kralja 
Tomislava 198a, od plaćanja komunalnog doprinosa za dogradnju postojeće mrtvačnice – spremišta na 
k.č. br. 1405/1 k. o. Belišće, Starovalpovački put 2, Belišće. 

 
II 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća. 
 

GRADONAČELNIK 
Klasa: 363-01/12-05/16 
Urbroj: 2185/02-3-12-5 
Belišće, 28. svibnja 2012.      
 
                    Gradonačelnik 
               Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
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 Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) članka 61. st. 4. točke 12 Statuta Grada Belišća (''Službeni 
glasnik grada Belišća '' br. 5/09), donosi sljedeći  
 

ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća 

 
Članak 1. 

Sukladno stavku 6. članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije provedena prethodna 
rasprava te se utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća (u 
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost. 
 

Članak 2. 
Prijedlog Plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u 
vremenu od 13. do 21. lipnja 2012. godine. 

Članak 3. 
Prijedlog Plana bit će izložen u u maloj vijećnici Gradske uprave svakim radnim danom od 7 do 15 
sati. 

Članak 4. 
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga Plana u velikoj vijećnici 
Gradske uprave dana 14. lipnja 2012. godine, u 9 sati. 
 

Članak 5. 
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti u Upravni odjel za 
prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća do isteka roka javne rasprave, odnosno do 21. lipnja 
2012. godine. 

Članak 6. 
Gradonačelnik grada Belišća se obvezuje: 
 
- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti javnost 

putem sredstava javnog priopćavanja (službeno glasilo, novine, radio, web stranice i sl.). Obavijest 
o javnoj raspravi mora se objaviti najkasnije osam (8) dana prije početka javne rasprave. 

- uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima 
opisanim u članku 87. Zakona. 

 
Članak 7. 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća. 
 

GRADONAČELNIK 
        

Klasa: 350-04/11-03/01 
Ur.broj: 2185/02-3-12-25 
Belišće, 28. svibnja 2012. godine 

 
          Gradonačelnik 

               Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD BELIŠĆE 
Gradonačelnik 
Klasa: 350-04/1103/01 
Urbroj: 2185/02-3-12-27 
Belišće, 30. svibnja 2012. god. 

 
 
 
 

Sukladno članku 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 
90/11 i 50/12) Gradonačelnik grada Belišća, objavljuje  
 
 

JAVNU RASPRAVU  
o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća 

 
 

1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća trajat će 
od 13. do 20. lipnja 2012. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u II. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Grada Belišća, u maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, 
svakim radnim danom od 7 do 15 sati. 
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost. 
 
2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, 
mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 14. lipnja 2012. 
godine u 9 sati, u velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća. 
 
3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima. 
 
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća 
mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog 
Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 20. lipnja 
2012. godine, na adresu Grad Belišće, Kralja Tomislava 206. 
 
5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u 
pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 
 

 

      Gradonačelnik 
                                                                                                                   Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. Uredništvo i  uprava: Grad 
Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog dohotka 
isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca. 

 
 


