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Gradsko vijeće grada Belišća, na 12. sjednici, održanoj 27. svibnja 2014. godine, na temelju članka 40. 

stavka 1. točke 28. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 
3/13), donosi sljedeći 

ZAKLJUČAK  
povodom razmatranja inicijative Kluba vijećnika HDSSB-a Gradskog vijeća grada Belišća za pomoć 

područjima stradalim od poplava na području RH 
 

I 
Gradsko vijeće grada Belišća, u povodu razmatranja inicijative Kluba vijećnika HDSSB-a za pomoć područjima 
stradalim od poplava na području RH, utvrđuje da se pomoć iskaže na način da se svi gradski vijećnici 
dragovoljno odreknu od prava na jednu mjesečnu viječničku naknadu u korist stradalih sa područja pogođenih 
poplavom u Republici Hrvatskoj, o ćemu će vijećnici potpisati posebnu izjavu.  
 

II 
Gradsko vijeće grada Belišća daje preporuku nadležnim tijelima trgovačkih društava u vlasništvu grada Belišća 
da razmotre mogućnost odricanja od prava na jednu mjesečnu naknadu koja pripada članovima Nadzornih 
odbora trgovačkih društava, a u korist stradalih sa područja pogođenih poplavom u Republici Hrvatskoj. 
 

III 
Financijska pomoć ostvarena na način opisan u točkama I. i II. ovog Zaključka isplatiti će se na žiro –račun 
Hrvatskog Crvenog križa otvoren kod Privredne banke Zagreb IBAN: HR 6923400091511555516 poziv na broj 
08.   

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 021-05/14-01/05 
Urbroj: 2185/02-1-14-5       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 27. 5. 2014. godine                 Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27.5.2014. godine temeljem članka 
14. i članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10) te članka 40. stavka 1. točke 
28. i članka 116. stavka 1. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13), donijelo je 

 
O D L U K U 

o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu "Belišće 2014" 
 

Članak 1. 
Usvaja se Plan zaštite od požara za žetvu "Belišće 2014" u tekstu predloženom od strane 
Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada Belišća broj 59/14, od 6. svibnja 2014. godine. 

 
Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke čini Plan zaštite od požara za žetvu "Belišće 2014." 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada 
Belišća". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 214-01/14-01/02 
Urbroj: 2185/02-1-14-12 
Belišće, 27.5.2014. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
  Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA 
Željeznička 11., 31551 Belišće, E-mail: vzgbelisce@os.t-com.hr 

BROJ: 59/14 
Belišće, 2014-05-06 
 
 

PREDMET: - program aktivnosti 
 

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) Vlada RH je na 
svojoj sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine donijela 

 
PROGRAM AKTIVNOSTI  

U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA 
ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2014. GODINI. 

 
Na temelju članka 12. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) zapovjednik 

Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada Belišće predlaže 
 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA ŽETVU 
«BELIŠĆE 2014.» 

 
AKTIVNOSTI NA USPOSTAVLJANJU UČINKOVITOG SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA 
 

I. USTROJSTVO  
 
U Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Belišće, Veliškovci i Bocanjevci ustrojiti motrilačko-dojavnu službu sa 
ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i gašenja požara. 
Nositelj aktivnosti je Grad Belišće, a organizator Vatrogasna zajednica grada Belišće, te izvršioci DVD-a 
Belišće, Bocanjevci i Veliškovci. DVD-a Bistrinci, Tiborjanci, Gat i Vinogradci uključit će se po potrebi na 
zahtjev zapovjednika VZG Belišće.  
Operativni stožer VZG Belišće, prati i usklađuje izvršenje Plana zaštite od požara «Belišće 2014.». Područje 
provođenja mjera je katastarska granica Grada Belišće i prigradskih naselja. 
 
Motrilačko dojavnu službu organizirati sa početkom zriobe žitarica, te ju provodi do završetka žetvenih radova 
na području ko. Belišće. 
Dežurstvo organizirati u vremenu od 15,00 do 24,00 sati.  
Dobrovoljna vatrogasna društva sprovode organizirano operativno dežurstvo u vatrogasnim domovima, a Mjesni 
odbor sprovodi organizaciju preventivno-patrolne-motriteljske službe. Koordinatorom se zadužuje zapovjednik 
DVD-a i predsjednik Mjesnog odbora. 
Put kretanja patrola i djelovanja motriteljske službe podrediti rasporedu žitnih polja. Koristiti visoke objekte i 
vatrogasne tornjeve u svrhu motriteljsko-dojavne službe. 
Obratiti pozornost na kretanje ljudi kroz polja, te odmah obavijestiti dežurnog u Vatrogasnom centru Belišće (tel. 
193 ili  031/663093). 
 

II. OPERATIVNE MJERE 
 
 Sva DVD-a dužna su provesti obuku rada sa vatrogasnim uređajima i spravama u formaciji vatrogasne 

desetine; 
 Izraditi raspored sa spiskom poljoprivredne mehanizacije (traktor s plugom ili tanjuračom), te ljudi koji će u 

slučaju potrebe pomoći pri lokalizaciji požara; 
 Po mjestima izraditi spisak cisterni koje su  u vlasništvu privatnih lica, a mogu se eventualno iskoristiti u 

slučaju požara; 
 Izvršiti popunu vodom eventualno drugih rezervoara i cisterni (željezni ili betonski spremnici za vodu, 

podzemni ili nadzemni); 
 Očistiti i urediti prilaz rijekama i barama za što lakši pristup i korištenje izvorišta za vatrogasnu tehniku; 
 Uzbunjivanje u slučaju požara obavljati vatrogasnom sirenom i sustavom za SMS pozivanje po brojevima u 

prilogu; 
 Zapovjednik svakog DVD-a vodi knjigu dežurstva; 

mailto:vzgbelisce@os.t-com.hr
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 Zapovjednik i članovi Zapovjedništva VZG Belišće obavljat će kontrolu provedbe mjera, te izvještavati 

predstavničko tijelo Grada Belišća; 
 Za provedbu po DVD-a zadužuju se zapovjednici imenovanih DVD-a; 
 Svaki požar odmah prijaviti dežurnom dispečeru u Vatrogasnom centru Belišće na telefon broj  193 ili 

031/663093. 
 

III. PREVENTIVNE MJERE 
 
1. Po mjestima obaviti preventivni pregled domaćinstva. 
2. Tiskati edukativno propagandni listić, te putem medija ukazivati na opasnosti i uzročnike požara. 
3. Upozoriti pučanstvo da se pridržavaju županijske odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri 

spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama. (Županijski glasnik 3/94). 
 
  ZAPOVJEDNIK/TAJNIK VZG BELIŠĆE 
  Dubravko Čovčić 
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Gradsko vijeće grada Belišća, na 12. sjednici, održanoj 27. svibnja 2014. godine, na temelju članka 40. stavka 1. 
točke 28. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13), a u svezi s člankom 41. 
stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), donosi 
sljedeću 
 

 
Prethodnu suglasnost 

na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće  
 

 
Članak 1. 

 
Gradsko vijeće grada Belišća daje Prethodnu suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg 
vrtića „Maslačak“ Belišće u predloženom tekstu. 
 
 

Članak 2. 
 

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

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

 
 
 
Klasa: 601-01/14-02/01 
Urbroj: 2185/02-1-14-17 
Belišće, 27. 5. 2014. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
  Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća, na 12. sjednici, održanoj 27. svibnja 2014. godine, na temelju članka 40. 

stavka 1. točke 28. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13), a u svezi s člankom 
54. stavkom 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), donosi sljedeću 

 
Prethodnu suglasnost 

na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće  
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća daje Prethodnu suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske 
knjižnice i čitaonice Belišće u predloženom tekstu. 
 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-05/14-01/05 
Urbroj: 2185/02-1-14-6 
Belišće, 27. 5. 2014. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
  Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine, na temelju članka 40. 
stavak 1. točke 28., članka 90. stavka 3. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik Grada 
Belišća“ br. 5/09 i 3/13), donosi sljedeću 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora  

na području grada Belišća 
 

Članak 1. 
Temeljem ove Odluke mijenja se i dopunjuje Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada 
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 3/10 – dalje u tekstu: Odluka o izboru članova VMO), a u svrhu 
njezinog usklađivanja sa odredbama Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) i 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 i 19/13). 
 

Članak 2. 
U Odluci o izboru članova VMO u članku 2. stavku 1. umjesto riječi  „u skladu sa Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom grada Belišća i ovom 
Odlukom“ dolazi tekst „odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, Statuta grada Belišća i ove Odluke.“ 
 

Članak 3. 
U članku 2. stavku 3. Odluke o izboru članova VMO umjesto riječi „objave“ dolaze riječi “stupanja na snagu“.  
 
U istom članku, stavku 5. umjesto riječi i broja „u roku od 60 dana“ dolaze riječi i broj “u roku od 90 dana“. 

Članak 4. 
U članku 3. stavku 2. Odluke o izboru članova VMO umjesto riječi „hrvatski državljanin s navršenih 18 godina 
života, koji ima prebivalište“ dolaze riječi „ građanin koji ima biračko pravo i koji na dan stupanja na snagu 
odluke o raspisivanja izbora ima prijavljeno prebivalište“.  

 
Članak 5. 

Članak 6. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 

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=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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„Članak 6. 
Članu Vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u 
sljedećim slučajevima: 
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o 
općem upravnom postupku, 
2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske 
odluke, 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, 
danom pravomoćnosti sudske presude, 
4. ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta, 
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuje hrvatsko državljanstvo, 
6. smrću. 
Pisana ostavka člana Vijeća mjesnog odbora podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka 
treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća mjesnog odbora. Pisana 
ostavka člana VMO treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste. 
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.“ 
 

Članak 6. 
U članku 7. stavak 3. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 
„Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga 
političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne 
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i 
postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo Grada Belišća.“ 
 
U istom članku stavku 4. riječi „ neovisnoj listi“ zamjenjuju se riječima „kandidacijskoj listi grupe birača“. 
 
U istom članku iza stavka 4. dolazi novi stavak 5. koji glasi: 
„Člana Vijeća mjesnog odbora izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih 
izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.“ 
 

Članak 7. 
U članku 8. stavku 1. Odluke o izboru članova VMO iza riječi „Republici Hrvatskoj“ dolaze riječi „na dan 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora“ 
 
U istom članku, iza stavka 2. dolaze novi stavci 3. , 4., 5. i 6. koji glase: 
„Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama i kandidate, na način 
predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta. 
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste i 
kandidature. 
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu. 
Birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati za člana Vijeća mjesnog odbora.“ 

-  
Članak 8. 

U članku 9. stavku 1. Odluke o izboru članova VMO riječi „nezavisnu kandidacijsku listu “zamjenjuju se 
riječima „kandidacijsku listu grupe birača“. 
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U istom članku stavak 2. mijenja se i sada glasi:  „Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, 
podnositelji kandidacijske liste grupe birača, odnosno kandidature kandidata grupe birača, su prva tri po redu 
potpisnika kandidacijske liste, odnosno kandidature.“ 
 
U istom članku iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji sada glasi: 
„Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača, odnosno kandidature.“ 

Članak 9. 

U članku 10. stavku 1. Odluke o izboru članova VMO u alineji 3. iza riječi „izdavanja“ briše se točke dok se iza 
alineje 3. dodaje nova alineja 4. Koja glasi: „- potpis birača“ 
 

Članak 10. 
Članak 11. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 
 

„Članak 11. 
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju 
biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira. 
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje 
su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u 
nazivu će se koristiti i kratice. 
Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«. 
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. 
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, 
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol. 
Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata ovjerena od Gradskog izbornog 
povjerenstva ili javnog bilježnika, na kojem se navodi i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.“ 

 
Članak 11. 

U članku 12. stavku 1. Odluke o izboru članova VMO umjesto riječi „do najvećeg broja članova“ zamjenjuju se 
sa riječi „zaključno do broja“. 
 
U istom članku iza stavka 1. dodaje se  novi stavak 2. koji glasi:  
„Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova Vijeća mjesnog odbora koji se bira na 
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.“ 
 
U istom članku dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i sada glasi: 
„Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička 
stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste 
grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja 
propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.“  
 
U istom članku iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase: 
„Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista 
stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro 
pomiče se za jedno mjesto prema gore.  
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 3. ovoga članka, a 
nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.  
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Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka objavljuje se na 
oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada Belišća u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske 
liste.  
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, 
kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.  
Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom 
ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao 
prihvaćena bila objavljena od Gradskog izbornog povjerenstva. Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o 
odustajanju donosi nositelj liste.  
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon što je kao 
prihvaćena bila objavljena od Gradskog izbornog povjerenstva.  
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se 
odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih 
objavljenih kandidata.  
U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje, Gradsko 
izborno povjerenstvo će pozvati podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, 
ukloni uočene nedostatke.  
Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor istog 
Vijeća mjesnog odbora, Gradsko izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se najkasnije u roku od 48 sati 
od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.  
Gradsko izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat odustao da listu dopuni drugim 
kandidatom u roku od 24 sata. Ako predlagatelj ne dopuni listu, Gradsko izborno povjerenstvo postupit će na 
način da će pravovaljane kandidacijske liste, odnosno kandidature prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane 
kandidacijske liste, odnosno kandidature rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.“  
 

Članak 12. 
Članak 13. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 

 
„Članak 13. 

Kandidacijske liste i kandidature moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana 
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.  
Gradsko izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista i kandidatura provjerit će jesu li one 
podnesene sukladno odredbama Zakona, ove Odluke i obvezatnim uputama Gradskog izbornog povjerenstva.  
Ako Gradsko izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista ili kandidatura nije podnesena u skladu s 
odredbama Zakona i ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za 
kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.  
Gradsko izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste i kandidature odrediti i kraći rok za 
uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.  
Gradsko izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, odnosno kandidatura, u 
skladu s odredbama ove Odluke.  
Pravovaljane kandidacijske liste, odnosno kandidature Gradsko izborno povjerenstvo će prihvatiti, a 
nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste, odnosno kandidature rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.  
Gradsko izborno povjerenstvo sastavlja zbirnu listu nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista, 
odnosno kandidatura. Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama, 
odnosno kandidaturama.  
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste. 
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Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno 
dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema 
abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo 
zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u 
prijedlogu. 
Gradsko izborno povjerenstvo, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objavljuje u lokalnim sredstvima 
javnog priopćavanja, na oglasnim pločama i službenim internetskim stranicama Grada Belišća sve pravovaljano 
predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Vijeća mjesnog odbora.“  
 

Članak 13. 
Iza članka 13. Odluke o izboru članova VMO dodaje se novi članak 13. a koji glasi: 

„Članak 13.a 
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora. 
Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati. Za 
vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, 
nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih 
rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne 
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.“ 

 
Članak 14. 

Članak 17. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 
„Članak 17. 

Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 
Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje 
Gradsko vijeće. Najmanje jedna trećina članova stalnog sastava izbornog povjerenstva mijenja se na svakim 
sljedećim izborima. Predsjednik i potpredsjednik moraju biti magistri pravne struke. 
Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih 
stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, a određuju se Rješenjem Stalnog 
sastava Gradskog izbornog povjerenstva u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u izborna povjerenstva, njihov 
raspored odredit će Gradsko izborno povjerenstvo. 
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke, niti kandidati na izborima koje provode. Članovi proširenog sastava izbornih povjerenstava ne 
smiju biti kandidati na izborima koje provode.“ 

Članak 15. 
Članak 18. Odluke o izboru članova VMO  mijenja se i sada glasi: 

„Članak 18. 
Gradsko izborno povjerenstvo: 
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, 
2. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području 
3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove Vijeća mjesnih odbora, 
4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih 
kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora, 
5. određuje biračka mjesta na svom području, 
6. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
7. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
8. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora na biračkim mjestima, u roku od 24 
sata od zatvaranja biračkih mjesta, 
10. objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.“ 
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Članak 16. 
U članku 29. stavku 2. Odluke o izboru članova VMO u prvoj rečenici umjesto riječi “birački odbor“ dolaze 
riječi „Gradsko izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan 
održavanja izbora.“ 
U istom članku iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta 
onemogućena pristupačnost biračkom mjestu primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima.“ 

 
Članak 17. 

U članku 30. stavku 4. Odluke o izboru članova VMO umjesto riječi „se ponavlja nakon 15 dana“ dolaze riječi 
„će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.“ 
U istom članku stavku 5. umjesto riječi „u roku od 24 sata“ dolaze riječi „u roku od 12 sati“  
 

Članak 18. 
Iza članka 33. Odluke o izboru članova VMO dodaje se novi članak 33.a koji glasi: 

„Članak 33.a 
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% 
važećih glasova birača. 
Broj članova Vijeća mjesnih odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se 
ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se 
članova Vijeća mjesnog odbora bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, 
mjesta u Vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata 
uključujući decimalne ostatke koliko se članova Vijeća mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki 
broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih 
rezultata koliko se članova Vijeća mjesnog odbora bira. 
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u Vijeću 
mjesnog odbora, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova. 
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u Vijeću 
mjesnog odbora, ono će pripasti svakoj od tih lista. 
Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u Vijeću mjesnog odbora, broj 
članova Vijeća mjesnog odbora povećat će se i u tom slučaju broj članova Vijeća mjesnog odbora može biti 
paran. 
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista 
dobila mjesta u Vijeću mjesnog odbora.“ 

Članak 19. 
Članak 35. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 

„Članak 35. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 
mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati ili najmanje 5% birača Vijeća 
mjesnog odbora za koje se provode izbori. 
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je 
podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati 
ovlaštenim podnositeljem prigovora.“ 

Članak 20. 
U članku 37. stavku 2. Odluke o izboru članova VMO umjesto riječi „Odboru za Statut i Poslovnik putem 
Gradskog izbornog povjerenstva koji je dužan donijeti odluku u roku od 48 sati od dana primitka odluke, dolaze 
riječi „nadležnom uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.“ 
 

Članak 21. 
U članku 39. stavku 1. Odluke o izboru članova VMO iza riječi „objave“ dolazi riječ „konačnih“. 
U istom članku stavak 3. mijenja se i sada glasi: 
„Konstituirajućoj sjednici Vijeća mjesnog odbora do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom 
listiću.“ 
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U istom članku stavak 5. mijenja se i sada glasi: 
„Ako se Vijeće mjesnog odbora ne konstituira na sjednici iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će 
novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se 
Vijeće mjesnog odbora ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu 
u nastavnom roku od 30 dana.“ 

Članak 22. 
Članak 40. Odluke o izboru članova VMO mijenja se i sada glasi: 

„Članak 40. 
 „Ako se Vijeće mjesnog odbora ne konstituira u rokovima i na način određen u članku 39. ove Odluke, raspisat 
će se novi izbori za taj mjesni odbor. 

Članak 23. 
U članku 41. Odluke o izboru članova VMO umjesto riječi „važećeg Zakona o izboru članova predstavničkih 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dolaze riječi „zakona kojim se uređuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.“ 

Članak 24. 
U ostalim odredbama Odluka o izboru članova VMO ostaje neizmjenjena. 
 

Članak 25. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Belišća”. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 013-01/14-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-14-5       Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 27. svibnja 2014. godine      Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeća grada Belišća, na svojoj 12.sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014.godine, temeljem 
članka 4. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća (Službeni glasnik Grada 
Belišća br. 3/10), članka 40. stavka 1. točke 24., članka 91.stavka 1. i članka. 116. stavka 1. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik Grada Belišća br. 5/09 i 3/13) donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
 

Članak 1. 
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Belišća, Bistrinaca, Bocanjevaca, Gata, Gorice 
Valpovačke, Kitišanaca, Tiborjanaca, Veliškovaca i Vinogradaca. 

 
Članak 2. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 6.srpnja 2014.godine. 
Na dan izbora biračka mjesta se otvaraju u 7:00 sati, a zatvaraju u 19:00 sati. 
 

Članak 3. 
Broj članova vijeća mjesnih odbora utvrđen je člankom 92. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada 
Belišća“ br.5/09 i 3/13) tako da: 
- Mjesni odbor Belišće ima 9 članova 
- Mjesni odbori Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci 
Veliškovci i Vinogradci, imaju 5 članova. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu dana 5. lipnja 2014. godine i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“ 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 013-01/14-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-14-6      Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 27. svibnja 2014. godine     Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeća grada Belišća, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27.svibnja 2014.godine, temeljem članka 17. 
Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća (Službeni glasnik Grada Belišća br. 
3/10), te članka 40. stavka 1. točke 28. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća (Službeni glasnik Grada 
Belišća br. 5/09 i 3/13) donijelo je sljedeće 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva 

za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora grada Belišća 
 

I. 
U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Belišća za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora grada Belišća imenuju se: 
1. Slavko Milekić, dipl.iur. - za predsjednika 
2. Josip Kaptalan, dipl.iur. - za člana 
3. Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur - za člana 
 
1. Sanja Takač, dipl.iur. - za zamjenicu predsjednika 
2. Ivan Paloh, dipl.iur. - za zamjenika člana 
3. Ana Pavlović, prof. - za zamjenicu člana 

 
II. 

Gradsko izborno povjerenstvo grada Belišća u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora: 
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, 
2. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području 
3. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove Vijeća mjesnih odbora, 
4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih 
kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora, 
5. određuje biračka mjesta na svom području, 
6. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
7. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
8. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora na biračkim mjestima, u roku od 24 
sata od zatvaranja biračkih mjesta, 
10. objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. 

 
III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 
Klasa: 013-01/14-01/01 
Urbroj: 2185/02-1-14-7 
Belišće, 27. svibnja 2014. godine 
 

Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

Tomislav Vukelić, dipl.ing. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, temeljem članka 
članka 40., stavak 1., točke 9. te članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 
5/09 i 3/13) , donosi sljedeću 

 
ODLUKU  

o stjecanju u vlasništvo nekretnina darovanjem od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o. 
 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća ponudu tvrtke Duropack Belišće d.o.o., broj: 5/2014, od 13.5. 2014. 
godine u svrhu rekonstrukcije državne ceste D-517/Belišće i donosi odluku o stjecanju prava vlasništva 
darovanjem od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o. na sljedećim nekretninama: 
 
1. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1882, k.č.br. 358/33, park - tvornički krug, površine 22 m² u k.o. Belišće; 
2. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1880, k.č.br. 358/34, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 2421 m² u 
k.o. Belišće; 
3. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1880, k.č.br. 358/35, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 45 m² u 
k.o. Belišće; 
4. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1880, k.č.br. 358/36, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 830 m² u 
k.o. Belišće; 
5. Nekretnina upisana u z.k.ul.br.  1880, k.č.br. 358/37, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 828 m² u 
k.o. Belišće, 
6. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1881, k.č.br. 358/38, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 32 m² u 
k.o. Belišće, 
koje su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Valpovu upisane kao vlasništvo tvrtke Duropack Belišće 
d.o.o., Belišće, Trg Ante Starčevića 1. 

Članak 2. 
Vrijednost darovanih nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 271.570,00 kuna (slovima: 
dvjestosedamdesetjednatisućapetstosedamdeset kuna), a sukladno elaboratu o procijenjenoj vrijednosti 
nekretnina tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. 

Članak 3. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća prijedlog Ugovora o darovanju nekretnine, koji čini sastavni dio ove 
Odluke. 

Članak 4. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik da, u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom potpiše Ugovor o darovanju 
nekretnina i poduzme sve potrebne radnje za stjecanje prava vlasništva na predmetnim nekretninama. 

 
Članak 5. 

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
 

Klasa: 340-01/13-03/06 
Urbroj:  2185/02-1-14-52 
Belišće, 27. svibnja 2014. godine 

           Predsjednik Gradskog vijeća: 
             Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, temeljem članka 
članka 40., stavak 1., točke 9. te članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 
5/09 i 3/13) , donosi sljedeću 

ODLUKU  
o stjecanju u vlasništvo nekretnine "oranica Martinovica" 

darovanjem od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o. 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća ponudu tvrtke Duropack Belišće d.o.o., broj: 4/2014, od 13.5. 2014. 
godine u svrhu gospodarenja otpadom i donosi odluku o stjecanju prava vlasništva darovanjem od strane tvrtke 
Duropack Belišće d.o.o. na nekretnini: 
– oranica Martinovica, upisanu u zk.ul.br. 701,  kč.br. 508, k.o. Valpovo, površine 7346 m², 
 
koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Valpovu upisana kao vlasništvo tvrtke Duropack Belišće d.o.o., 
Belišće, Trg Ante Starčevića 1. 

Članak 2. 
Vrijednost darovane nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdit će se elaboratom o procjeni nekretnine, koji će 
izraditi ovlaštena osoba. 

Članak 3. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća prijedlog Ugovora o darovanju nekretnine, koji čini sastavni dio ove 
Odluke. 

Članak 4. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik da, u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom potpiše Ugovor o darovanju 
nekretnine i poduzme sve potrebne radnje za stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 940-01/14-03/09 
Urbroj:  2185/02-1-14-2 
Belišće, 27. svibnja 2014. godine 

           Predsjednik Gradskog vijeća: 
            Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, temeljem  članka 
40., stavka 1., točke 9. te članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 
3/13) , donosi sljedeću 
 

ODLUKU  
o stjecanju u vlasništvo nekretnine darovanjem od strane tvrtke Harburg - Freudenberger Belišće d.o.o. 

 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća pismo namjere tvrtke Harburg - Freudenberger Belišće d.o.o., od 
22.5.2014. godine u svrhu rekonstrukcije državne ceste D-517/Belišće i donosi odluku o stjecanju prava 
vlasništva darovanjem na nekretnini: 
 
- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1730 , k.č.br. 358/60, gospodarsko dvorište tvornički krug, površine 1351 m² u 
k.o. Belišće. 
 

Članak 2. 
Vrijednost darovane nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 87.815,00 kuna (slovima: 
osamdesetsedamtisućaosamstotinapetnaest kuna), a sukladno elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina od 
27.5.2014. god. 
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Članak 3. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća prijedlog Ugovora o darovanju nekretnine, koji čini sastavni dio ove 
Odluke. 

Članak 4. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik da, nakon okončanja postupka parcelacije i postupka upisa prava vlasništva u korist 
tvrtke Harburg - Freudenberger Belišće d.o.o. na nekretnini iz članka 1. ove Odluke potpiše Ugovor o darovanju 
i poduzme sve potrebne radnje za stjecanje prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u korist Grada Belišća. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 

Klasa: 340-01/13-03/06 
Urbroj:  2185/02-1-14-53                                                                                     Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 27. svibnja 2014. godine                                                                    Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, temeljem članka 
4. Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne 
novine" br. 80/11), članka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13 i 54/13) i članka 40. stavak 
1. točke 9. i članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) 
donijelo je  

O D L U K U 
o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Belišća na Republiku Hrvatsku - javno 

dobro u općoj uporabi, s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 
 

Članak 1. 
U svrhu rekonstrukcije državne ceste D 517 dionice kroz Belišće, nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, prenose 
se na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb kako 
slijedi: 
1. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1883, k.č.br. 355/2, park u Ul. K. Tomislava, površine 541 m², u k.o. Belišće; 
2. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1883, k.č.br. 355/3, park u Ul. K. Tomislava, površine 619 m², u k.o. Belišće; 
3. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1883, k.č.br. 355/4, park u Ul. K. Tomislava, površine 355 m², u k.o. Belišće; 
4. Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1883, k.č.br. 355/5, park u Ul. K. Tomislava, površine 41 m², u k.o. Belišće; 
5. Nekretnina upisana u z.k.ul.br.  811, k.č.br. 709/5, oranica u selu, površine 429 m², u k.o. Bistrinci, 
 

Članak 2. 
Vrijednost darovanih nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 129.025,00 kuna 
(slovima:stodvadesetdevettisućadvadesetpet kuna), a sukladno elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina 
tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. 

Članak 3. 
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke prenose se u vlasništvo Republike Hrvatske - javno dobro u općoj uporabi s 
pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, bez naknade. 
Na temelju Ugovora, Općinski sud u Valpovu, Zemljišno-knjižni odjel izvršit će prijenos prava vlasništva s 
Grada Belišća na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. 
Zagreb. 

Članak 4. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća i prijedlog Ugovor o darovanju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a koji 
je njezin sastavni dio. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Belišća da u skladu s uvjetima iz ove Odluke sklopi Ugovor o darovanju 
predmetnih nekretnina. 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 
 

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  BELIŠĆA 
Klasa: 340-01/13-03/06 
Urbroj:2185/02-3-14-54            Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišću, 27. svibnja 2014. godine                           Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r.   
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, temeljem članka 
4. Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne 
novine" br. 80/11), članka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i članka 
40. stavak 1. točke 9. i članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 
3/13) donijelo je  

 
O D L U K U 

o prijenosu prava vlasništva na nekretninama na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi, s 
pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 

 
 

Članak 1. 
U svrhu rekonstrukcije državne ceste D 517 dionice kroz Belišće, nakon stjecanja u vlasništvo darovanjem od 
strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o. i Harburg - Freudenberger Belišće d.o.o., nekretnine u vlasništvu Grada 
Belišća, prenose se na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste 
d.o.o. Zagreb, kako slijedi: 
 
1. Nekretnina k.č.br. 358/33, park - tvornički krug, površine 22 m² u k.o. Belišće; 
2. Nekretnina k.č.br. 358/34, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 2421 m² u k.o. Belišće; 
3. Nekretnina k.č.br. 358/35, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 45 m² u k.o. Belišće; 
4. Nekretnina k.č.br. 358/36, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 830 m² u k.o. Belišće; 
5. Nekretnina k.č.br. 358/37, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 828 m² u k.o. Belišće, 
6. Nekretnina k.č.br. 358/38, ekonomsko dvorište - tvornički krug, površine 32 m² u k.o. Belišće, 
7. Nekretnina k.č.br. 358/60, gospodarsko dvorište - tvornički krug, površine 1351 m² u k.o. Belišće, 
 
 

Članak 2. 
Vrijednost darovanih nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 359.385,00 kuna (slovima: 
tristotinepedesetdevettisućatristotineosamdesetpet kuna), a sukladno elaboratu o procijenjenoj vrijednosti 
nekretnina od 26.5,2014. god. 
 

Članak 3. 
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke prenose se u vlasništvo Republike Hrvatske - javno dobro u općoj uporabi s 
pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, bez naknade. 
Na temelju Ugovora, Općinski sud u Valpovu, Zemljišno-knjižni odjel izvršit će prijenos prava vlasništva s 
Grada Belišća na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. 
Zagreb. 

Članak 4. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća i prijedlog Ugovor o darovanju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a koji 
je njezin sastavni dio. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Belišća da u skladu s uvjetima iz ove Odluke sklopi Ugovor o darovanju 
predmetnih nekretnina. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 

 
 

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  BELIŠĆA 
 

Klasa: 340-01/13-03/06 
Urbroj:2185/02-3-14-55 
Belišću, 27. svibnja 2014. godine         

                                                                                                Predsjednik Gradskog vijeća: 
                                                                                                       Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na 12. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine, temeljem članka 

4. Zakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne 
novine" br. 80/11), članka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13 i 54/13) i članka 40. stavak 
1. točke 9. i članka 116. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 3/13) 
donijelo je  

 
O D L U K U 

o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Belišća na Republiku Hrvatsku - javno 
dobro u općoj uporabi, s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 

 
 

Članak 1. 
U svrhu rekonstrukcije državne ceste D 517 dionice kroz Belišće, nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, prenose 
se na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb kako 
slijedi: 
 
1. Nekretnina k.č.br. 486/2, dvorište, površine 71 m², u k.o. Belišće; 
2. Nekretnina k.č.br. 2087/2, ulica, površine 413 m², u k.o. Belišće; 
3. Nekretnina k.č.br. 2104/1, ulica, površine 186 m², u k.o. Belišće; 
4. Nekretnina k.č.br. 351/6, dvorište, površine 270 m², u k.o. Belišće; 
5. Nekretnina k.č.br. 709/10, livada, površine 126 m², u k.o. Bistrinci; 
 
 

Članak 2. 
Vrijednost darovanih nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 69.290,00 kuna (slovima: 
šesdesetdevettisućadvijestotinedevedeset kuna), a sukladno elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina 
Struga- gradnja j.d.o.o. 

 
Članak 3. 

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke prenose se u vlasništvo Republike Hrvatske - javno dobro u općoj uporabi s 
pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, bez naknade. 
Na temelju Ugovora, Općinski sud u Valpovu, Zemljišno-knjižni odjel izvršit će prijenos prava vlasništva s 
Grada Belišća na Republiku Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. 
Zagreb. 

Članak 4. 
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća i prijedlog Ugovor o darovanju nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a koji 
je njezin sastavni dio. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Belišća da u skladu s uvjetima iz ove Odluke sklopi Ugovor o darovanju 
predmetnih nekretnina. 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća". 

 
GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  BELIŠĆA 

Klasa: 340-01/13-03/06 
Urbroj:2185/02-3-14-56                         Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišću, 27. svibnja 2014. godine             Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27.5.2014. god. temeljem  članka 40. 
stavka 1. točke 28. i članka 116. stavka 1. Statuta Grada Belišća  ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09 i 
3/13),  te članka 16. stavka 3.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća ("Službeni glasnik grada 
Belišća" br.2/08), donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o odobravanju Izmjena Plana rada Savjeta mladih grada Belišća za 2014. godinu 
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I. 

 Gradsko vijeće grada Belišća odobrava Izmjenu Plana rada Savjeta mladih grada Belišća za 2014. 
godinu u tekstu predloženom od strane Savjeta mladih grada Belišća. 
 

II. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i  ima se objaviti u  "Službenom glasniku grada 
Belišća".      

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA 
Klasa: 021-01/14-02/02 
Urbroj: 2185/02-2-14-20                                   Predsjednik Gradskog vijeća: 
Belišće, 27.5.2014. god.                                      Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r. 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD BELIŠĆE 
SAVJET MLADIH 

 
IZMJENA PLANA RADA  SAVJETA MLADIH GRADA BELIŠĆA ZA 2014. GODINU 

 
Savjet mladih je na početku ove godine naveo sljedeći plan rada 

 
Red. br. 

 
Naziv aktivnosti: 

Vrijeme 
održavanja: 

 
Financijski troškovi: 

1. Pokretanje „Budi muško kluba“ u Belišću 
(Klub za mlade) 

cijela godina 1.000,00 
 

2. 
 
Svjetski dan kazališta u suradnji s 
Kazalištem mladih Belišće 

 
ožujak 

 
700,00 

 

3. Gostovanje Maria Kovača sa slam poezijom 
u Caffe Baru „Cubano“ Belišće 

 
travanj 

 
800,00 

4. Izložba fotografija Tina Lackovića i modna 
revija Mire Anić 

 
svibanj 

 
500,00 

5. Rukometni turnir u suradnji sa Zajednicom 
športskih udruga srpanj 500,00 

6. Jesenje veče rujan 500,00 

7. 
„Dan za knjižnicu“ u suradnji s Udrugom 
osoba s poteškoćama u razvoju „Zvono“ i 
Gradske knjižnice i čitaonice 

cijela godina 
 

500,00 
 

8. Edukacije članova Savjeta mladih cijela godina 0,00 

9. Zaostatak iz prošle godine, Centar mladih 
malonogometni turnir „Droga ne hvala“ ožujak 500,00 

 
 

Belišće, 20. veljače 2014. godine 
 
Kroz rad Savjeta mladih za ovu godinu provede su aktivnosti pod broj 1., 2. i pod 4. kroz aktivnost koja je u 
priloženom planu rada iznačena brojem 2, utrošili smo 500,00 kn od ukupno planiranih 700,00 kn. Time smo 
ostvarili višak od 200,00 kn. 
 
Aktivnost pod brojem 3. sa 500,00 kn koji su planirani za provedbu umanjena je za 300,00 kn te smo i sa tim 
smanjivanjem ostvarili još 300,00 kn planiranih sredstava viška. 
 
Aktivnost pod brojem 6. neće se provesti jer u planiranom razdoblju Grad Belišće provodi svoju aktivnost pod 
nazivom „Belišćanske zlatne jeseni“ te smo i sa tim ostvarili još 500,00 kn planiranih sredstava viška. 
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Aktivnost pod brojem 9. maknuta je iz našeg Plana rada jer ne možemo prenositi troškove iz prošle godine. 
Ukupan iznos koji je dobiven micanjem i smanjivanjem troškova je 1.500,00 kn. Ta sredstva smo planirali 
utrošiti na sljedeće aktivnosti. 
 

1. Ispraćaj maturanata  – 1.000,00 kn 
2. Street ball       - 500,00 kn. 

Ispraćaj maturanata proveli smo u suradnji s gradom Valpovom. U ovom projektu sudjelujemo s 1.000,00 kn. 
Grad Valpovo sudjelovao je sa istom količinom utrošenih sredstava. Novci iz ovog projekta utrošit će se na 
plaćanje bendu koji je svirao za maturante. 
 
Streetball organiziramo u suradnji sa KK Belišćem i mladim sportašima. Sredstva koja su planirana za ovu 
aktivnost su 500,00 kn. Navedena sredstva ćemo utrošiti na nagrade za pobjedničke ekipe. 
 

                                                                                    Predsjednik Savjeta mladih: 
                                                                                                               Dinko Jukić 
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Gradonačelnik grada Belišća dana 30. travnja 2014. godine temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o 
javnoj nabavi (NN br. 90/2011, 83/2013 i 143/13) i članka 61., stavka 4. i 5., točke 28. i članka 117. Statuta 
grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća br. 5/09 i 3/13), donosi  
 

ODLUKU  
o imenovanju ovlaštenih osoba za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na rekonstrukciji i 

obnovi dijela postojeće poslovne zgrade s prenamjenom u poduzetnički inkubator 
 

Članak 1. 
Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i obnovi dijela postojeće poslovne zgrade s prenamjenom u 
poduzetnički inkubator (evidencijski broj nabave NMV 1/2014). Rok za provedbu postupka nabave je mjesec 
svibanj 2014. godine. Izvor financijskih sredstava je Proračun grada Belišća za 2014. godinu i sredstva 
Ministarstva poduzetništva i obrta. 

Članak 2. 
Ovlaštene osobe za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na rekonstrukciji zgrade s adaptacijom u 
poduzetnički inkubator su: 

1. Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika, 
2. Ljiljana Žigić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo, 
3. Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ., pročelnica Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i 

uređenje naselja. 
Članak 3. 

Imenovane ovlaštene osobe odgovorne su i obvezuju se: 
a) pripremiti i provesti postupak javne nabave sukladno uvjetima nabave;  
b) usmjeravati rad stručnih službi naručitelja i/ili neovisnih stručnih osoba  za obavljanje poslova u vezi s 

predmetnim postupkom nabave; 
c) prije početka rada potpisati priloženu Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i nepostojanju sukoba interesa; 
d) tražiti zamjenu u slučaju sukoba interesa i dati objašnjenje svoga stava ako se ne slažu sa stavom većine 

te to unijeti u zapisnik; 
e) postupati u skladu s propisima i pravilima struke te u interesu naručitelja. 
                         

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

GRADONAČELNIK GRADA  BELIŠĆA 
Klasa: 360-01/14-03/04 
Urbroj: 2185/02-3-14-1      Gradonačelnik grada Belišća: 
Belišće, 30. travnja 2014. godine        Dinko Burić, dr.med. v.r. 
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S A D R Ž A J 
AKTI GRADSKOG VIJEĆA 

 
 

 
81. Zaključak povodom razmatranja inicijative Kluba vijećnika HDSSB-a Gradskog vijeća grada 

Belišća za pomoć područjima stradalim od poplava na području RH 
82. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu "Belišće 2014" 
83. Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića "Maslačak" 

Belišće  
84. Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice 

Belišće 
85. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području 

grada Belišća 
86. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća 
87. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora  grada Belišća 
88. Odluka o stjecanju u vlasništvo nekretnina darovanjem od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o. 
89. Odluka o stjecanju u vlasništvo nekretnine "oranica Martinovica" darovanjem od strane tvrtke 

Duropack Belišće d.o.o. 
90. Odluka o stjecanju u vlasništvo nekretnine darovanjem od strane tvrtke Harburg-Freudenberger 

d.o.o. 
91. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Belišća na Republiku 

Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi, s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 
92. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama na Republiku Hrvatsku - javno dobro u 

općoj uporabi, s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 
93. Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Belišća na Republiku 

Hrvatsku - javno dobro u općoj uporabi, s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 
94. Zaključak o odobravanju Izmjena plana rada Savjeta mladih grada Belišća za 2014. godinu 
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95. Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na 

rekonstrukciji i obnovi dijela postojeće poslovne zgrade s prenamjenom u poduzetnički inkubator  
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Slavko Milekić, 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. 
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