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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
62. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja

grada Belišća za 2005. god.
63. Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu Kombel d.o.o. Belišće
64. Rješenje o podnošenju prijedloga za razrješenje i imenovanje zdravstvenog radnika koji će
obavljati poslove utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove
65. Zaključak povodom razmatranja prijedloga vijećnika o donošenju Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o gradskim porezima
66. Zaključak povodom razmatranja prijedloga vijećnika o donošenju Odluke o dodjeli
jednokratne novčane potpore obiteljima za novorođenu djecu
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67. Odluka o prikupljanju ponuda za sklapanje Ugovora o održavanju javne rasvjete

na području grada Belišća
68. Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne
osobe za sklapanje Ugovora o održavanju javne rasvjete na području grada Belišća
69. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za sklapanje Ugovora o održavanju nerazvrstanih
cesta na području grada Belišća
70. Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne
osobe za sklapanje Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
71. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije
komaraca u 2006.god. na području grada Belišća
72. Rješenje o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za izradu
idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora središta grada Belišća
73. Odluka o raspisivanju Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
prostora središta grada Belišća
74. Rješenje o osnivanju Ocjenjivačkog suda za ocjenu natječajnih radova idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja prostora središta grada Belišća
75. Rješenje o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci, na k.č.br. 709/6, 709/7
i 709/8, zk.ul.br. 811
76. Rješenje o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1073 k.o. Bistrinci,
zk.ul.br. 853 za individualnu stambenu izgradnju
77. Rješenje o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1071 k.o. Bistrinci,
zk.ul.br. 853 za individualnu stambenu izgradnju
78. Rješenje o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1072 k.o. Bistrinci,
zk.ul.br. 853 za individualnu stambenu izgradnju
79. Zaključak o davanju suglasnosti o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju i održavanje
niskonaponskog kabelskog priključka 0,4 kV za priključenje obrtničke radnje na lokaciji:
Veliškovci, Kralja Tomislava 118, k.č.br. 294, k.o. Veliškovci
80. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radova za
izgradnju biciklističke staze u Bistrincima
81. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta na
javnom dobru (ukopavanjem cjevovoda na zemljištu)
82. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o osnivanju prava stvarne
služnosti (ukopavanjem cjevovoda na zemljištu)
83. Odluka o imenovanju dvaju predstavnika Grada u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupka nabave radova za rekonstrukciju postojeće poslovne upravne građevine, palača
Gutmann - Palej
84. Odluka o imenovanju jednog člana u Stručno povjerenstvo za praćenje izrade Plana
gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije
85. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspisivanje Natječaja za izradu tender
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dokumentacije za melioracijski sustav navodnjavanja max. 500 ha u k.o. Gat i k.o. Črnkovci za
odabir najpovoljnijeg dobavljača opreme i izvođača radova
86. Zaključak o davanju dodatne suglasnosti za potpisivanje Ugovora te instrumenta
osiguranja plaćanja po Ugovoru o financijskom leasingu pokretnina HR/0180955/-B
87. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije
za raspisivanje natječaja i provođenja javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada
i prostorija i građevinskog zemljišta
88. Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Belišća
89. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća
90. Zaključak o isplati regresa za 2006. god.
91. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu dokumentacije za melioracijski sustav
navodnjavanja max. 500 ha u k.o. Gat i k.o. Črnkovci: za nabavu roba za cjevovode, nabavu
radova za cjevovode i opreme za crpnu stanicu
92. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o obavljenim konstituiranjima vijeća mjesnih odbora
na području grada Belišća
93. Zaključak o određivanju visine početne prodajne cijene za k.č.br. 475/2 k.o. Belišće
94. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog novog načina skupljanja i obračuna odvoza
kućnog otpada za domaćinstva
95. Zaključak o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izrade projektne
dokumentacije za gradnju melioracijskog sustava navodnjavanja max. 500 ha na području
Grada Belišća
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AKTI MJESNIH ODBORA
96. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Belišća
97. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Bistrinaca
98. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Bocanjevaca
99. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gata
100. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gorice Valpovačke
101. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kitišanaca
102. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Tiborjanaca
103. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Veliškovaca
104. Odluka o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Vinogradaca

201
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. tajnik Grada. Uredništvo i
uprava: Grad Belišće, V.S.H.Gutmanna 1, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog
dohotka isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 9. sjednici održanoj 1.8.2006. god. temeljem članka 88.
stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine"
br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03), članka 133. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) te članka 26. stavka 1. točke 28. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
grada Belišća za 2005. god.

I
Usvaja se u predloženom tekstu Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
grada Belišća za 2005. god. podneseno od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Vukovar
(Klasa: 041-01/06-01/17, Urbroj: 613-18-06-8 od 29. lipnja 2006. god.).

II

Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 041-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/6
Belišće, 1.8.2006. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 9. sjednici održanoj 1.8.2006. god. temeljem članka 412.
Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03), članka 47.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" br.
150/05), članka 26. stavka 1. točke 17. i članka 35. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je
ODLUKU
o preuzimanju poslovnog udjela u Društvu Kombel d.o.o. Belišće
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća, kao stjecatelj poslovnog udjela, prihvaća da Hrvatske vode, pravna
osoba za upravljanje vodama iz Zagreba, kao imatelj poslovnog udjela u trgovačkom društvu Kombel
d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, K. Tomislava 198a, prenesu, bez naknade, svoj poslovni udio u
istoimenom Društvu u iznosu od 4.386.800,00 kuna (slovima: četirimilijunatristoosamdesetšesttisućaosamstokuna) i to tako da navedeni iznos pripadne Gradu Belišću, kao stjecatelju.
Članak 2.

Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u Društvu Kombel
d.o.o. iz Belišća između Hrvatskih voda, kao prenositelja poslovnog udjela, i Grada Belišća, kao
stjecatelja poslovnog udjela.
Članak 3.
Za potpisnika Ugovora iz članka 2. Odluke, Gradsko vijeće u ime Grada Belišća, ovlašćuje
gradonačelnika Zvonka Borića, dipl.ing.
Članak 4.
Temeljem sklopljenog Ugovora i prijenosa poslovnog udjela, Gradsko vijeće je suglasno da
Hrvatske vode, kao prenositelj poslovnog udjela, prestaje biti član Društva, te da Grad Belišće, kao
stjecatelj poslovnog udjela, postaje jedini član Društva sa temeljnim ulogom u iznosu od 30.106.200,00
kuna (slovima:tridesetmilijunastošesttisućadvjestokuna).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dana donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 400-05/06-01/02
Urbroj: 2185/02-1/7
Belišće, 1.8.2006. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 9. sjednici održanoj 1.8.2006. god. temeljem članka 183.
stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti("Narodne novine" br. 121/03), članka 26 stavak 1. točke 28. i
članka 35. stavka 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je

R J E Š E NJ E
o podnošenju prijedloga za razrješenje i imenovanje zdravstvenog radnika koji će
obavljati poslove utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove

I
Gradsko vijeće grada Belišća podnosi prijedlog Skupštini Osječko-baranjske županije da se na
njen osobni zahtjev, Tatjana Lulić Slipac, dr.med., specijalista obiteljske medicine, ravnateljica Doma
zdravlja Valpovo, razriješi poslova utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove (poslova mrtvozorstva) za područje grada Belišća.
II
Ujedno, Gradsko vijeće predlaže Skupštini da se umjesto Tatjane Lulić Slipac, dr.med., Milan
Zamaklar, medicinski tehničar iz Belišća, Borik 16, zaposlenik HMP Osječko-baranjske županije,
imenuje za poslove obavljanja mrtvozorstva za područje grada Belišća.
III
Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 501-01/06-03/03
Urbroj: 2185/02-1/5
Belišće, 1.8.2006. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 9. sjednici održanoj 1.8.2006. god. temeljem članka 34.
stavak 1. točka 1. i članak 35. stavak 2. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), članak 51., članak 55. i članak 56. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja prijedloga vijećnika o donošenju Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o gradskim porezima

I
Na osnovu mišljenja Gradskog poglavarstva, Gradsko vijeće ne prihvaća prijedlog vijećnika
Gradskog vijeća gosp. Marija Jukića, za donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
gradskim porezima.
II
Stručne službe Gradske uprave pripremaju novu Odluku o gradskim porezima imajući u vidu uz
pozitivne zakonske propise i postojeću gospodarsku situaciju Grada, rokom donošenja najkasnije do
donošenja Proračuna Grada za 2007. god.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu dana donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 410-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1
Belišće, 1.8.2006. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 9. sjednici održanoj 1.8.2006. god. temeljem članka 34.
stavak 1. točka 1. i članak 35. stavak 2. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), članak 51., članak 55. i članak 56. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja prijedloga vijećnika o donošenju Odluke o dodjeli
jednokratne novčane potpore obiteljima za novorođenu djecu

I
Na osnovu mišljenja Gradskog poglavarstva, Gradsko vijeće ne prihvaća prijedlog vijećnika
Gradskog vijeća gosp. Marija Jukića, za donošenjem Odluke o dodjeli jednokratne novčane potpore
obiteljima za novorođenu djecu.
II
Navedena problematika razmatrati će se prilikom izrade i donošenja Proračuna Grada za 2007.
god. s obzirom da je donošenje Odluke iz točke I neposredno vezano za izdvajanje proračunskih
sredstava.
III

Ovaj Zaključak stupa na snagu dana donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 021-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1
Belišće, 1.8.2006. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. godine na
temelju stavka 3. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belišća koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/02.) i
članka 45. i 47. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišće” broj: 8/II/01.), donosi

O D L U K U
o prikupljanju ponuda za sklapanje Ugovora o održavanju javne rasvjete
na području grada Belišća

Članak 1.
Predmet provođenja postupka prikupljanja ponuda za sklapanje Ugovora je komunalna djelatnost
javna rasvjeta.
Članak 2.
Komunalna djelatnost iz članka 1. ove Odluke obuhvaća poslove upravljanja, održavanja objekata
i uređaja javne rasvjete za osvjetljenje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i
nerazvrstanih cesta.
Članak 3.
Ugovor se sklapa na rok od četiri (4) godine.
Članak 4.
Zadužuje se Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne osobe za
sklapanje Ugovora o održavanju javne rasvjete na području grada Belišća i Gradska uprava grada
Belišća da na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Belišća koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije, provedu postupak prikupljanja ponuda i pripreme
prijedlog odluke o izboru ponuditelja Gradskom vijeću grada Belišća.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u “Službenom glasniku grada
Belišća”.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 363-01/06-05/26
Urbroj: 2185/02-1/
Belišće, 19.6. 2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god. temeljem članka
15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.26/03.-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04), Odluke o
komunalnim djelatnostima na području grada Belišća koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije
(“Službeni glasnik grada Belišća” br.1/02.), Odluke o prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora za održavanje
javne rasvjete na području grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/06.) te članka 45. i 47. Statuta grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01.), donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne osobe za sklapanje
Ugovora o održavanju javne rasvjete na području grada Belišća
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne osobe
za sklapanje Ugovora o održavanju javne rasvjete na području grada Belišća.
II.
Grad Belišće, Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 1, MB: 0433888, kao naručitelj, pokreće postupak odabira
fizičke ili pravne osobe za sklapanje Ugovora o održavanju javne rasvjete na području grada Belišća.
Odgovorna osoba kod naručitelja je pročelnik Boris Karša, dipl.ing..
III.
Povjerenstvo čine voditelj i četiri člana.
U Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka odabira imenuju se:
1. Boris Karša, dipl.ing.- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Belišća, za voditelja
2. Zoran Uranjek, dipl.ing.- član Poglavarstva zadužen za područje urbanizma, komunalnih
djelatnosti i zaštite okoliša, za člana
3. Ljiljana Žigić, dipl.oecc.- voditelj proračuna za člana
4. Katica Kovač, uprav.prav., - voditelj općih i pravnih poslova, za člana
5. Vatroslav Toth, - referent za komunalne poslove, za člana
IV.
Predmet nabave je komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete na području grada Belišća.
Komunalna djelatnost iz stavka 1. Obuhvaća poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne
rsvjete za osvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta
V.
Postupak prikupljanja ponuda obavit će se prikupljanjem ponuda za sklapanje ugovora o održavanju javne
rasvjete na području grada Belišća
VI.
Zadaci Povjerenstva su:
1. priprema i provođenje postupka odabira
2. donošenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i
VII.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedinstveni upravni odjel grada Belišća.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 363-01/06-05/26
Urbroj: 2185/02-1/2
Belišće, 19.6.2006.god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. godine na
temelju stavka 3. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belišća koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije ("Službeni glasnik grada Belišća" broj: 1/02.) i
članka 45. i 47. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišće” broj: 8/II/01.), donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za sklapanje Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na
području grada Belišća

Članak 1.
Predmet provođenja postupka prikupljanja ponuda za sklapanje Ugovora je komunalna djelatnost
održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Belišća, bez zimske službe.
Članak 2.
Komunalna djelatnost iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:
1. održavanje svih prometnih površina po bilo kojoj osnovi, a nisu nerazvrstane ceste u smislu posebnih
propisa,
2. održavanje okomite signalizacije,
3. održavanje vodoravne signalizacije.
Članak 3.
Ugovor se može sklopiti sa najboljim ponuditeljem i odvojeno prema točkama iz članka 2. ove
Odluke.
Članak 4.
Ugovor se sklapa na rok od četiri (4) godine.
Članak 5.
Zadužuje se Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne osobe za
sklapanje Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća i Gradska uprava grada
Belišća da na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Belišća koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije provedu postupak prikupljanja ponuda i pripreme
prijedlog odluke o izboru ponuditelja Gradskom vijeću grada Belišća.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u “Službenom glasniku grada
Belišća”.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 363-01/06-05/27
Urbroj: 2185/02-1
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006.god. temeljem članka
15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.26/03.-pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04), Odluke o
komunalnim djelatnostima na području grada Belišća koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i koncesije
(“Službeni glasnik grada Belišća” br.1/02.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za sklapanje ugovora o
održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/06.) te članka 45. i
47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01.), donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne osobe za sklapanje
Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka odabira fizičke ili pravne osobe
za sklapanje Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća.
II.
Grad Belišće, Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 1, MB: 0433888, kao naručitelj, pokreće postupak odabira
fizičke ili pravne osobe za sklapanje Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća.
Odgovorna osoba kod naručitelja je pročelnik Boris Karša, dipl.ing..
III.
Povjerenstvo čine voditelj i četiri člana.
U Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka odabira imenuju se:
1. Boris Karša, dipl.ing.- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Belišća, za voditelja
2. Zoran Uranjek, dipl.ing.- član poglavarstva zadužen za područje urbanizma, komunalnih
djelatnosti i zaštite okoliša, za člana
3. Ljiljana Žigić, dipl.oecc.- voditelj proračuna za člana
4. Katica Kovač, uprav.prav., -voditelj općih i pravnih poslova, za člana
5. Vatroslav Toth, - referent za komunalne poslove, za člana
IV.
Predmet nabave je komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća, bez
zimske službe.
Komunalna djelatnost iz stavka 1. obuhvaća:
1. održavanje svih prometnih površina po bilo kojoj osnovi, a nisu nerazvrstane ceste u smislu posebnih propisa,
2. održavanje okomite signalizacije,
3. održavanje vodoravne signalizacije.
V.
Postupak prikupljanja ponuda obavit će se raspisivanjem javnog natječaja, u sredstvima javnog
informiranja, za sklapanje ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Belišća.

1.
2.

VI.
Zadaci Povjerenstva su:
priprema i provođenje postupka odabira
donošenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i

VII.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedinstveni upravni odjel grada Belišća.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 363-01/06-05/27
Urbroj: 2185/02-1/2
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Temeljem članka 63.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 117/01 i 197/03), prijedloga
Stručnog povjerenstva za postupak pripreme i provedbu postupka radova sustavne deratizacije i dezinsekcije
komaraca, te suglasnosti Gradskog poglavarstva sa 17. sjednice održane 19.6.2006.god. donosim
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije komaraca u 2006.god.
na području grada Belišća

Članak 1.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 117/01) i članka 4, Uredbe o postupku
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti NN br, 14/02), Grad Belišće, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 1, MB:
0433888 kao naručitelj pokrenuo je postupak nabave za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije komaraca u
2006.god. na području grada Belišća.
Članak 2.
Sukladno članku 4. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti NN br.13/02 postupak
nabave iz članka 1 ove Odluke proveo se ograničenim prikupljanjem ponuda, a u evidenciji postupaka nabave roba,
radova i usluga male vrijednosti Grada Belišća vodi se pod evidencijskim brojem E-MV 3/06.
Pozivi za dostavu ponuda upućeni su 24.4.2006. god. na adrese pet natjecatelja.
Članak 3.
Otvaranje ponuda je sukladno dokumentaciji za nadmetanje obavljeno bez prisutnosti ponuditelja dana
18.5.2006.god. Zaprimljene su ponude tri natjecatelja.
Od pristigle tri ponude, tražene dokaze o sposobnosti ponuditelja utvrđene Dokumentacijom za nadmetanje
ispunile su ponude slijedeća dva ponuditelja: SANITACIJA OSIJEK d.d., Osijek,PP 116 i ASANATOR d.o.o.,
Osijek, Kralja Tomislava 109.
Treči ponuditelj “ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA”Čazma, Milana Novačića 73 nije dostavio propisane
ovjerene izvode iz odgovarajućeg registra, izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja i BON-2.
Članak 4.
Kao najpovoljnija ponuda za sustavnu deratizaciju odabrana je ponuda tvrtke SANITACIJA OSIJEK d.d.
PP 116, 31001 Osijek, sa iznosom od 18,00 kn po tretmanu obiteljske kuće i 8,00 kn po tretmanu stana u u
višestambenom objektu ( u navedeni iznos nije uračunat PDV).
Članak 5.
Kao najpovoljnija ponuda za dezinsekciju komaraca (tretiranje toplim zadimljavanjem preparatom Reslin)
odabrana je ponuda tvrtke SANITACIJA OSIJEK d.d. PP 116, 31001 Osijek, sa iznosom od 54,00 kn/ha ( u
navedeni iznos nije uračunat PDV).
Članak 6.
Razlog odabira navedene ponude je ustanovljen kriterij za odabir, a to je ponuda s najnižom cijenom uz
ispunjavanje svih ostalih elemenata iz dokumentacije za izradu Ponude
Članak 7.
Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može u roku od tri dana od dana primitka pisane Odluke o
odabiru uložiti prigovor naručitelju na istu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku.
Članak 8
Ova Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave u roku od 5 dana od dana
donošenja.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 501-05/06-02/02
Urbroj: 2185/02-1/9
Belišće, 19.6.2006.god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god.
temeljem članka 44. stavka 1., članka 45. stavka 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), članka 2. stavka 1., stavka 2. točke 5., članka 3. stavka 1. i članka 27.
stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/01,
6/05), donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za izradu idejnog
urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora središta grada Belišća

I
Ovim Rješenjem osniva se Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja za izradu
idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora središta grada Belišća.
II
Postupak provedbe Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora
središta grada Belišća pokreće Grad Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 1, matični broj: 0433888.
Odgovorna osoba kod naručitelja je gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
III
Stručno povjerenstvo iz točke I čine voditelj i dva (2) člana.
IV
U Stručno povjerenstvo imenuju se:
1. Zoran Uranjek, dipl.ing. - voditelj Stručnog povjerenstva
2. Ljiljana Žigić, dipl.oec. - član Stručnog povjerenstva
3. Siniša Peterlić, ing. - član Stručnog povjerenstva.
V
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Stručno povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni
odjel Gradske uprave grada Belišća.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 361-01/06-02/03
Urbroj: 2185/02-1
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god.
temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.117/01), članka 44. stavka 1., članka
45. stavka 1. točke 6. i 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke 5., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 3. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
prostora središta grada Belišća

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo raspisuje Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
prostora središta grada Belišća temeljem Natječajnog elaborata koji je prilog ove Odluke.

Članak 2.
Natječaj je lokalni, opći, projektni, u jednom stupnju, anonimni.
Postupak i provedbu Natječaja provesti će Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu
Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora središta grada Belišća.
Članak 3.
Predmet Natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora središta grada
Belišća.
Članak 4.
Svrha i cilj Natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora
središta grada Belišća koje će poslužiti kao stručna podloga za izradu kompletne projektne dokumentacije
za ishođenje građevne dozvole i građenje.
Članak 5.
Organizator i provoditelj Natječaja je Grad Belišće.
Članak 6.
Natječaj je otvoren od _____.2006. do _____.2006. god. do _____ sati.
Članak 7.
Sastavni dio ove Odluke čini Natječajni elaborat.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-01/06-02/03
Urbroj: 2185/02-1/2
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god. temeljem članka
44. stavka 1., članka 45. stavka 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), članka 2. stavka 1., stavka 2. točke 5., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog
poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je
RJEŠENJE
o osnivanju Ocjenjivačkog suda za ocjenu natječajnih radova idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
prostora središta grada Belišća
I
Ovim Rješenjem osniva se Ocjenjivački sud za ocjenu natječajnih radova idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja prostora središta grada Belišća.
II
Ocjenjivački sud iz točke I Rješenja ima predsjednika i 15 (petnaest) članova.
III
U Ocjenjivački sud imenuju se:
1. Zvonko Borić, dipl.ing. - gradonačelnik grada Belišća - za predsjednika
2. Milan Salajić, dipl.ing. - predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća - za zamj. predsjednika
3. Marija Ilić - zamjenica gradonačelnika - za člana.
4. Boris Karša, dipl.ing. - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Belišća - za člana
5. Zvonko Dragila - predstavnik "Belišće" d.d. - za člana
6. Slavko Marjančević, dipl.ing. - direktor Kombela d.o.o. Belišće - za člana
7. Siniša Peterlić - predstavnik Kombela d.o.o. Belišće - za člana
8. Marin Berečić - član Gradskog poglavarstva grada Belišća - za člana
9. Dragica Jančikić, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće - za člana
10. Martin Arnaut, ing. - član Gradskog poglavarstva grada Belišća - za člana
11. Zoran Uranjek, dipl.ing. - član Gradskog poglavarstva grada Belišća - za člana
12. Ines Cerovečki, dipl.ing. - za člana
13. Adalbert Gyerek - za člana
14. mr.sc. Luka Zubčić - za člana
15. Vlado Jung - za člana
16. _________________________
IV
Ocjenjivački sud će ocjenjivati i rangirati svaki rad iz točke I Rješenja temeljem sljedećih kriterija:
1. pridržavanje uvjeta natječaja,
2. kvaliteta ukupnog prostornog koncepta,
3. funkcionalnost prostora i međusobni odnos pojedinih sadržaja,
4. racionalnost i realnost rješenja,
5. originalnost arhitektonskog izraza
6. ekološki kriteriji.
V
Ocjenjivački sud dužan je završiti sa radom najkasnije 10 dana po predaji natječajnih radova. Pri ocjeni
natječajnih radova Ocjenjivački sud će po potrebi koristiti konzultante - stručnjake iz pojedinih struka.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-01/06-02/03
Urbroj: 2185/02-1/3
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. godine, temeljem
članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96 i 114/01),
članka 45. toč. 6. i članka 47. Statuta grada Belišća (“Sl. glasnik grada Belišća” br. 8/II/01.) te Zaključka
o utvrđivanju sudionika u natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci,
zk.ul.br. 811 na k.č.br. 709/6, 709/7 i 709/8 od 9. svibnja 2006. godine, donosi

RJEŠENJE
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci,
na k.č.br. 709/6, 709/7 i 709/8, zk.ul.br. 811
I
Tvrtki Plinacro d.o.o. Zagreb, Savska 88a (u daljem tekstu: Plinacro d.o.o.), nakon provedenog
javnog natječaja, kao najpovoljnijem ponuditelju, prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište u k.o.
Bistrinci upisano u zk.ul.br. 811, na:
- k.č.br. 709/6 površine 150 m², uz naknadu u iznosu od 20.898,00 kn;
- k.č.br. 709/7 površine 396 m², uz naknadu u iznosu 55.170,72 kn;
- k.č.br. 709/8 površine 15 m², uz naknadu u iznosu od 2.089,80 kn,

s namjenom izgradnje mjerno-redukcijske stanice na magistralnom plinovodu Belišće-Osijek DN
400.
II
Plinacro d.o.o. dužan je s gradom Belišće zaključiti ugovor o kupoprodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti ovog rješenja.
Obrazloženje
Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 11. travnja 2006. godine Zaključak o raspisivanju
javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci. Javni natječaj je bio
otvoren od 21. travnja do 5. svibnja 2006. god.
Na raspisani javni natječaj za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci,
zk.ul. br. 811, na k.č.br. 709/6, površine 150 m², k.č.br. 709/7 površine 396 m², k.č.br. 709/8 površine 15
m², ponudu je, u propisanom roku podnio samo Plinacro d.o.o. koji je ponudio cijenu od 20.898,00 kn za
k.č.br. 709/6, cijenu od 55.170,72 kn za k.č.br. 709/7 te cijenu od 2.089,80 kn za k.č.br. 709/8.
Komisija je zaključkom sa sjednice, održane dana 9. svibnja 2006. god., utvrdila kako je Plinacro
d.o.o. ponudio cijenu od 20.898,00 kn za k.č.br. 709/6, cijenu od 55.170,72 kn za k.č.br. 709/7 te cijenu
od 2.089,80 kn za k.č.br. 709/8 za kupnju navedenog neizgrađenog građevinskog zemljišta te je odabran
kao jedini i najpovoljniji ponuditelj za kupovinu navedenih k.č.br.
Navedeni natjecatelj ispunio je uvjete iz raspisanog natječaja za zemljište iz toč. I. izreke ovog
rješenja.
Temeljem uvodno navedenih propisa i akata, riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Gradskom vijeću grada Belišća u roku od osam dana
od primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 940-01/06-03/01
Urbroj: 2185/02-1/9
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. godine, temeljem
članka 35. st. 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br.
91/96. i 114/01), članka 45. toč. 6. i članka 47. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.
8/II/01) te Zaključka o utvrđivanju sudionika u natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
u k.o. Bistrinci, zk.ul.br. 853, k.č.br. 1073 od 9. svibnja 2006. godine, donosi

RJEŠENJE
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1073
k.o. Bistrinci, zk.ul.br. 853 za individualnu stambenu izgradnju

I
Suzani Ivoš i Borisu Ivoš iz Belišća, Slave Raškaj 2 (u daljem tekstu: Suzana Ivoš i Boris Ivoš),
natjecateljima s najpovoljnijom ponudom na javnom natječaju, prodaje se neizgrađeno građevinsko
zemljište na k.č.br. 1073 u k.o. Bistrinci, upisano u zk.ul.br. 853, površine 800 m², za ponuđenu cijenu od
24.150,00 kn, namijenjeno za individualnu stambenu izgradnju.
II
Suzana Ivoš i Boris Ivoš dužni su sa gradom Belišće zaključiti ugovor o kupoprodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti
ovog rješenja.
Obrazloženje
Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 11. travnja 2006. god. Zaključak o prodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Bistrinci, putem javnog
natječaja. Javni natječaj je bio otvoren od 21. travnja do 5. svibnja 2006. godine.
Na raspisani javni natječaj za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci, na
k.č.br. 1073, upisanu u zk.ul. br. 853, površine 800 m², ponudu su, u propisanom roku podnijeli samo
Suzana Ivoš i Boris Ivoš koji su ponudili cijenu od 24.150,00 kn.
Komisija je zaključkom sa sjednice, održane dana 9. svibnja 2006. godine, utvrdila kako su
Suzana Ivoš i Boris Ivoš ponudili iznos od 24.150,00 kn za kupnju navedenog neizgrađenog građevinskog
zemljišta te su, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, odabrani kao najpovoljniji ponuditelji za kupovinu
k.č.br. 1073.
Temeljem uvodno navedenih propisa i akata, riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Gradskom vijeću grada Belišća u roku od osam dana od
primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 944-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/10
Belišće, 19. 6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 17. sjednici održanoj dana 19. 06. 2006. godine, temeljem
članka 35. st. 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br.
91/96. i 114/01), članka 45. toč. 6. i članka 47. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.
8/II/01) te Zaključka o utvrđivanju sudionika u natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
u k.o. Bistrinci, zk.ul.br. 853, k.č.br. 1071 od 9. svibnja 2006. godine, donosi

RJEŠENJE
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1071
k.o. Bistrinci, zk.ul.br. 853 za individualnu stambenu izgradnju

I
Tihomiru Papić iz Belišća, Vijenac J. J. Strossmayera 57 (u daljem tekstu: Tihomir Papić),
natjecatelju s najpovoljnijom ponudom na javnom natječaju, prodaje se neizgrađeno građevinsko
zemljište na k.č.br. 1071 u k.o. Bistrinci, upisano u zk.ul.br. 853, površine 884 m², za ponuđenu cijenu od
27.000,00 kn, namijenjeno za individualnu stambenu izgradnju.
II
Tihomir Papić je dužan s gradom Belišće zaključiti ugovor o kupoprodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje
Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 11. travnja 2006. god. Zaključak o prodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Bistrinci, putem javnog
natječaja. Javni natječaj je bio otvoren od 21. travnja do 5. svibnja 2006. godine.
Na raspisani javni natječaj za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci, na
k.č.br. 1071, upisanu u zk.ul. br. 853, površine 884 m², ponudu je, u propisanom roku podnio samo
Tihomir Papić koji je ponudio cijenu od 27.000,00 kn.
Komisija je zaključkom sa sjednice, održane dana 9. svibnja 2006. godine, utvrdila kako je
Tihomir Papić ponudio iznos od 27.000,00 kn za kupnju navedenog neizgrađenog građevinskog zemljišta
te je, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, odabran kao najpovoljniji ponuditelj za kupovinu k.č.br. 1071.
Temeljem uvodno navedenih propisa i akata, riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Gradskom vijeću grada Belišća u roku od osam dana
od primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 944-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/11
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 17. sjednici održanoj dana 19. 06. 2006. god., temeljem
članka 35. st. 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br.
91/96. i 114/01), članka 45. toč. 6. i članka 47. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća”
br. 8/II/01) te Zaključka o utvrđivanju sudionika u natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog
zemljišta u k.o. Bistrinci, zk.ul.br. 853, k.č.br. 1072 od 9. svibnja 2006. godine, donosi

RJEŠENJE
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1072
k.o. Bistrinci, zk.ul.br. 853 za individualnu stambenu izgradnju

I
Silviju Sudar iz Belišća, Vijenac J. J. Strossmayera 58 (u daljem tekstu: Silvio Sudar),
natjecatelju s najpovoljnijom ponudom na javnom natječaju, prodaje se neizgrađeno građevinsko
zemljište na k.č.br. 1072 u k.o. Bistrinci, upisano u zk.ul.br. 853, površine 608 m², za ponuđenu cijenu od
19.010,50 kn, namijenjeno za individualnu stambenu izgradnju.
II
Silvio Sudar je dužan s gradom Belišće zaključiti ugovor o kupoprodaji neizgrađenog
građevinskog zemljišta iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti ovog rješenja.

Obrazloženje
Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 11. travnja 2006. god. Zaključak o prodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Bistrinci, putem javnog
natječaja. Javni natječaj je bio otvoren od 21. travnja do 5. svibnja 2006. godine.
Na raspisani javni natječaj za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bistrinci, na
k.č.br. 1072, upisanu u zk.ul. br. 853, površine 608 m², ponudu je, u propisanom roku podnio samo Silvio
Sudar koji je ponudio cijenu od 19.010,50 kn.
Komisija je zaključkom sa sjednice, održane dana 9. svibnja 2006. godine, utvrdila kako je Silvio
Sudar ponudio iznos od 19.010,50 kn za kupnju navedenog neizgrađenog građevinskog zemljišta te je, uz
ispunjavanje uvjeta iz natječaja, odabran kao najpovoljniji ponuditelj za kupovinu k.č.br. 1072.
Temeljem uvodno navedenih propisa i akata, riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Gradskom vijeću grada Belišća u roku od osam dana
od primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 944-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/12
Belišće, 19. 06. 2006.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god.
temeljem članka 45. stavka 1. točke 6. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" 8/II/01), članka 2. stavka 2. točke 4., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 6. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju i održavanje
niskonaponskog kabelskog priključka 0,4 kV za priključenje obrtničke radnje
na lokaciji: Veliškovci, Kralja Tomislava 118, k.č.br. 294, k.o. Veliškovci

I
Gradsko poglavarstvo daje suglasnost o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju i održavanje
niskonaponskog kabelskog priključka 0,4 kV za priključenje obrtničke radnje na lokaciji: Veliškovci,
Kralja Tomislava 118, k.č.br. 294, k.o. Veliškovci.

II
Temeljem ovog Zaključka zaključit će se između Grada Belišća i Hrvatske elektroprivrede d.d.
Zagreb, DP "Elektroslavonija" Osijek Ugovor br: 2/06-801 o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju i
održavanje niskonaponskog kabelskog priključka 0,4 kV za priključenje obrtničke radnje na lokaciji:
Veliškovci, Kralja Tomislava 118, k.č.br. 294, k.o. Veliškovci.

III
Za potpisnika Ugovora iz točke II Zaključka u ime Grada Belišća ovlašćuje se gradonačelnik
Grada Belišća gosp. Zvonko Borić, dipl.ing.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 940-01/06-02/05
Urbroj: 2185/02-1/2
Belišće, 19.6.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006.god. temeljem članka
15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 117/01 i 197/03), članka 47. Statuta grada Belišća("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radova za
izgradnju biciklističke staze u Bistrincima

I.
Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave radova za
Izgradnju biciklističke staze u Bistrincima.
II.
Grad Belišće, Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 1, MB: 0433888, kao naručitelj , pokreće postupak nabave za
ustupanje radova za izgradnju biciklističke staze u Bistrincima.
Odgovorna osoba kod naručitelja je gradonačelnik Zvonko Borić,dipl.ing.

1.
2.
3.
4.
5.

III.
Stručno povjerenstvo čine voditelj i četiri člana.
U Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave imenuju se:
Boris Karša, dipl.ing.- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Belišća, za
voditelja povjerenstva
Ljiljana Žigić, dipl.oec - voditelj proračuna, za člana
Vatroslav Toth, građ.tehničar – referent za komunalne poslove, za člana
Josip Sitarić, ing.građ. – za člana
Martin Arnaut, ing. - za člana.
IV.
Predmet nabave je izgradnja biciklističke staze u Bistrincima.

V.
Postupak nabave radova provest će se javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave.
Rok za provedbu nabave je 2006. godina.
VI.
Planirana vrijednost nabave iznosi 750.000,00 kn (bez PDV-a). Sredstva su osigurana u Proračunu grada
Belišća za 2006. god. na poziciji : 120. glave 5 JUO –Izgradnja ostalih komunalnih objekata-Mjesni odbori.
Plaćanje dobavljaču obavit će se virmanskim putem 30 dana od uredno ispostavljenog i ovjerenog računa.
VII.
Zadaci Stručnog povjerenstva su:
1) priprema i provođenje postupka nabave,
2) donošenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i
3) donošenje prijedloga odgovora ponuditeljima na njihove prigovore.
VIII.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Stručno povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel grada
Belišća.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-02/06-02/02
Urbroj: 2185/02-1/16
Belišće, 19.6.2006.god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god.
temeljem članka 45. stavka 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" 8/II/01), članka 2. stavka 2. točke 5., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 6. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta na javnom dobru
(ukopavanjem cjevovoda na zemljištu)

I.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća daje suglasnost na zaključenje u predloženom tekstu
Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta na javnom dobru (ukopavanjem cjevovoda na zemljištu)
između grada Belišća i Plinacra d.o.o. Zagreb.

II.
Za potpisnika Ugovora iz točke I. Gradsko poglavarstvo u ime Grada Belišća ovlaščuje
gradonačelnika Zvonka Borića, dipl. ing.

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 932-01/06-02/01
Urbroj: 2185/02-1/22
Belišće, 19.6.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god.
temeljem članka 45. stavka 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" 8/II/01), članka 2. stavka 2. točke 5., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 6. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti
(ukopavanjem cjevovoda na zemljištu)

I.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća daje suglasnost na zaključenje u predloženom tekstu
Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda na zemljištu) između Grada
Belišća i Plinacra d.o.o. Zagreb.

II.
Za potpisnika Ugovora iz točke I. Gradsko
gradonačelnika Zvonka Borića, dipl. ing.

poglavarstvo u ime Grada Belišća ovlaščuje

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 932-01/06-02/01
Urbroj: 2185/02-1/22
Belišće, 19.6.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.06.2006. god.
temeljem članka 45. stavak 1. točke 6. i 11. Statuta grada Belišća ("službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), te članka 2. stavak 2. točke 4. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 6/01, 6/05) donijelo je

ODLUKU
o imenovanju dvaju predstavnika Grada u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupka nabave radova za rekonstrukciju postojeće poslovne upravne građevine,
palača Gutmann - Palej

Članak 1.
U Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave radova za rekonstrukciju
postojeće poslovne upravne građevine, palača Gutmann - Palej, kao predstavnici Grada Belišća imenuju
se:
1. Boris Karša, dipl. ing. - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - za člana
2. Ljiljana Žigić, dipl. oec - voditelj proračuna - za člana

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 361-01/06-02/02
Urbroj: 2185/02-1/2
Belišće, 19.6.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 17. sjednici održanoj dana 19.6.2006. god.
temeljem članka 45. stavka 1. toč. 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br.8/II/01), članka 2. stavka 1. i 2. točke 4., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 3. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je

ODLUKU
o imenovanju jednog člana u Stručno povjerenstvo za praćenje izrade Plana gospodarenja otpadom
Osječko-baranjske županije

Članak 1.
U Stručno povjerenstvo za praćenje izrade Plana gospodarenja otpadom Osječko-baranjske
županije u ime Grada Belišća imenuje se gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 351-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/25
Belišće, 19.6.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 18. sjednici održanoj dana 14.7.2006. godine, temeljem
članka 15. Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova ("Narodne novine" br. 117/01, 197/03 i
92/05) i članka 45. stavka 1. točke 7. i 11. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01) donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspisivanje Natječaja za izradu tender
dokumentacije za melioracijski sustav navodnjavanja max. 500 ha u k.o. Gat i
k.o. Črnkovci za odabir najpovoljnijeg dobavljača opreme i izvođača radova

I
Osniva se Povjerenstvo za raspisivanje Natječaja za izradu tender dokumentacije za melioracijski
sustav navodnjavanja max. 500 ha u k.o. Gat i k.o. Črnkovci za odabir najpovoljnijeg dobavljača opreme i
izvođača radova.
Naručitelji nabave su grad Belišće i Hrvatske vode Zagreb.
II
U Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1. Siniša Peterlić, ing. - za voditelja
2. Josip Koprivnjak, ing,, član Poglavarstva - za člana
3. Zvonko Borić, dipl.ing, gradonačelnik - za člana
4. Mijo Petrović, dipl.ing.hidrogeol., Voditelj službe korištenja voda u VGO Osijek - za člana,
5. Mišo Čičak, VGO Osijek - za člana.
III
Predmet nabave je izrada tender dokumentacije za melioracijski sustav navodnjavanja max. 500
ha u k.o. Gat i k.o. Črnkovci za odabir najpovoljnijeg dobavljača opreme i izvođača radova.
Način nabave je ograničeno prikupljanje ponuda sukladno članku 4. Uredbe o postupku nabave
roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine" br. 14/02). Rok provedbe je 30 dana.
IV
Planirana vrijednost nabave je 50.000,00 kn, sredstva su osigurana u Proračunu grada Belišća za
2006. godinu, a način plaćanja je gotovinom.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 325-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/100A
Belišće, 14.7.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14.7.2006. god.
temeljem članka 39. stavka 1. točke 9. i 10., članka 45., i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), članka 27. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju dodatne suglasnosti za potpisivanje Ugovora te instrumenta osiguranja
plaćanja po Ugovoru o financijskom leasingu pokretnina HR/0180955/-B

I
Gradsko poglavarstvo grada Belišća ovlašćuje gradonačelnika Zvonka Borića, dipl.ing., za
supotpisnika, uz direktora Kombela d.o.o. Belišća, gosp. Slavka Marjančevića, dipl.ing., Ugovora o
financijskom leasingu pokretnina HR/0180955/-B koji se zaključuje između HYPO - Leasing Kroatiena,
društva za financiranje d.o.o. iz Zagreba, kao davatelja leasinga, i Kombela d.o.o. iz Belišća, K.
Tomislava 198a, kao korisnika leasinga.
II
Ujedno, Gradsko poglavarstvo, u svrhu ispunjenja obveza Ugovora iz točke I., daje dodatnu
suglasnost i ovlašćuje gradonačelnika Zvonka Borića, dipl.ing., za supotpisnika dvije bjanko mjenice i tri
bjanko zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja za ispunjenje obveza Ugovora iz točke I.
Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 400-05/06-01/02
Urbroj: 2185/02-1/8
Belišće, 14.7.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14.7.2006. god.
temeljem članka 45. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.8/II/01),
članka 27. stavka 1. i 5. i članka 31. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za
raspisivanje natječaja i provođenja javnog nadmetanja za davanje u zakup
poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta

I
U Rješenju o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za raspisivanje natječaja i
provođenja javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta
("Službeni glasnik grada Belišća" br.6/05, 8/05) u točki III stavku 1. redni broj 5. mijenja se i glasi:
1. Goran Požar iz Belišća, V. Nazora 64

- za člana

II
U točki V Rješenja iza riječi - "Uranjeka" a ispred riječi "kojemu" treba dodati sljedeći tekst:
"i gosp. Gorana Požara".
Riječ "kojemu" u istom tekstu zamjenjuje se rječju "kojima".

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 002-05/06-01/19
Urbroj: 2185/02-1
Belišće, 14.7.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14.7.2006. god.
temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96 i
124/97) i članka 45. točke 6. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

I
Gradsko poglavarstvo grada Belišća odobrava prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Belišća i to:
- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1851, kč.br. 475/2, u naravi dvorište površine 4141 m², u Belišću, ul.
Željeznička 10a, k.o. Belišće.
II
Nekretnina iz točke I. Zaključka prodat će se putem javnog natječaja. Ovlašćuje se Komisija za
prodaju nekretnine iz točke I. za cjelokupnu pripremu, raspisivanje i provođenje natječaja.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 944-09/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/5
Belišće, 14.7.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14.7.2006. god.
temeljem članka 45. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01),
članka 27. stavka 1. i 5. i članka 31. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Komisije za prodaju nekretnine u vlasništvu
grada Belišća

I
Osniva se Komisija za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća i to:
- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1851, kč.br. 475/2, u naravi dvorište površine 4141 m², u Belišću, ul.
Željeznička 10a, k.o. Belišće.
II
Komisija iz točke I. ovog Rješenja ima predsjednika i šest (6) članova.
III
U Komisiju iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Zoran Uranjek, dipl.ing. iz Belišća, A.G. Matoša 4B
Boris Karša, dipl.ing. iz Belišća, Kralja Tomislava 209
Josip Ćosić, dipl.iur. iz Veliškovaca, Valpovačka 20
Ines Cerovečki iz Belišća, P. Zrinskog 10
Goran Požar iz Belišća, V. Nazora 64
Zvonko Borić, dipl.ing. iz Belišća, I.G. Kovačića 4
Milan Salajić, dipl.ing. iz Belišća, I.G. Kovačića 10

- za predsjednika
- za zamjenika predsjednika
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana

IV
Zadatak Komisije iz točke I. Rješenja je priprema i raspisivanje Natječaja i provođenje
cjelokupnog postupka prodaje nekretnine iz Rješenja.
V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 944-09/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/5A
Belišće, 14.7.2006. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
192

31.8.2006.

Broj 5/06

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA

90
Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14.7.2006. god. na
temelju članka 45. stavka 1. točke 7. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 8/II/01), članka 2. stavka 2., točke 4., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 6. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je

Z A K L J U ČA K
o isplati regresa za 2006. god.

I
Gradsko poglavarstvo grada Belišća odobrava isplatu regresa za 2006. godinu djelatnicima
Gradske uprave Grada u neto iznosu od 1.200,00 kn.

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

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 002-05/06-01/19
Urbroj: 2185/02-1
Belišće, 14.7.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 26.7. 2006. godine temeljem
članka 63. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.117/01 i 92/05), članka 45. stavka 1. točke 7.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.8/II/01) i članka 2. stavka 2. točke 4.
Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/05, 6/05) god.,
donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu dokumentacije za melioracijski sustav
navodnjavanja max. 500 ha u k.o. Gat i k.o. Črnkovci: za nabavu roba za cjevovode,
nabavu radova za cjevovode i opreme za crpnu stanicu
Članak 1.
Hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering, Tadije Smičiklasa 1, Osijek odabire se kao
najpovoljniji ponuditelj za izradu dokumentacije za melioracijski sustav navodnjavanja max. 500 ha u
k.o. Gat i k.o. Črnkovci: za nabavu roba za cjevovode, nabavu radova za cjevovode i opreme za crpnu
stanicu s ponuđenom cijenom od 110.000,00 kn (bez PDV-a).
Članak 2.
Grad Belišće je pristupio ograničenom prikupljanju ponuda za izradu dokumentacije za
melioracijski sustav navodnjavanja max. 500 ha u k.o. Gat i k.o. Črnkovci: za nabavu roba za cjevovode,
nabavu radova za cjevovode i opreme za crpnu stanicu sukladno članku 4. Uredbe o postupku nabave
roba, radova i usluga male vrijednosti (pod evidencijskim brojem E-MV 4/06), upućivanjem poziva
petorici ponuditelja za dostavu ponuda.
Na upućeni poziv dostavljene su dvije, prihvatljive, ponude, od kojih je analizom traženih i
priloženih dokaza o sposobnosti ponuditelja, utvrđeno kako je ponuda tvrtke Hidroing d.o.o. za
projektiranje i inženjering, Tadije Smičiklasa 1, Osijek najpovoljnija jer ispunjava dokaze o sposobnosti
utvrđene dokumentacijom za nadmetanje te sadrži najnižu cijenu.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing., za zaključivanje ugovora sa izabranim
ponuditeljem u skladu s uvjetima utvrđenim u dokumentaciji za nadmetanje i ponudom izabranog
ponuditelja.
Članak 4.
Radi zaštite svojih prava ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nadmetanja mogu uložiti
prigovor, u pisanom obliku, naručitelju u roku od 3 (tri) dana od dana primitka ove Odluke, u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi, na adresu: Grad Belišće, Vij. S. H. Gutmanna 1.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/102
Belišće, 26.7. 2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 26.7.2006. god.
temeljem članka 45. stavka 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br.8/II/01), članka 2. stavka 2. točke 5., članka 3. stavka 1. i članka 27. stavka 1. i 6. Poslovnika
Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/05, 6/05), donijelo je

Z A K L J U ČA K
povodom razmatranja Izvješća o obavljenim konstituiranjima
vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća

I
Gradsko poglavarstvo usvaja Izvješće o obavljenim konstituiranjima vijeća mjesnih odbora na
području grada Belišća podneseno od strane gradonačelnika Zvonka Borića, dipl.ing.

II
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/14
Belišće, 26.7.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 19. sjednici održanoj dana 26. 7. 2006. god. na temelju
članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96 i 124/97),
članka 45. stavka 1. točke 6. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01)i članka
27. stavka 1. i 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
6/01, 6/05), donijelo je

ZAKLJUČAK
o određivanju visine početne prodajne cijene za k.č.br. 475/2 k.o. Belišće

I
Gradsko poglavarstvo grada Belišća određuje visinu početne prodajne cijene za k.č.br. 475/2,
upisanu u z.k.ul. 1851, k.o. Belišće, u naravi dvorište površine 4141 m², u iznosu od 1.050.000,00 kn.

II
Uvjeti prodaje i cjelokupan postupak provođenja javnog natječaja za prodaju k.č.br. 475/2,
temeljem ovog Zaključka i Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, koje je Gradsko
poglavarstvo donijelo na 18. sjednici održanoj 14. srpnja 2006. godine, utvrđuju se kao u priloženom
tekstu javnog natječaja.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 944-09/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/7
Belišće, 26.7.2006. god
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01) i članka 45. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada
Belišća” br. 8/II/01.) i Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, Komisija Gradskog
poglavarstva grada Belišća za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Belišće
I. PREDMET PRODAJE
1. Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 475/2
u k.o. Belišće, površine 4141 m², upisano u z.k.ul. 1851, u ulici Željeznička 10a namijenjeno za
gospodarsko-poslovnu namjenu (robna kuća-trgovački centar).
Red.
broj

k.č.br. i
adresa
1. k.č.br. 475/2
Željeznička 10a

površina zemljišta
u m²
4141 m²

početna cijena
zemljišta (kn)
1.050.000,00 kn

jamčevina
(kn)
105.000,00 kn

II. UVJETI PRODAJE
U cijenu građevinskog zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog doprinosa po m3 građevine koja se
može izgraditi na građevinskom zemljištu, priključka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te
troškovi promjene namjene zemljišta.
Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 10% početne cijene zemljišta.
U posjed neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u točki I. ovog natječaja kupac stupa po
sklapanju ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene.
Kupac se obvezuje da će na neizgrađenom građevinskom zemljištu započeti izgradnju u roku od, najduže,
12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja ugovora, a završiti izgradnju građevine i započeti s obavljanjem
djelatnosti prema gospodarskom programu u roku od, najduže, 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana
sklapanja ovog ugovora.
Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim i katastarskim
knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.
III. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati
vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001,
s pozivom na broj za fizičke osobe: 22 7757 - JMBG uplatitelja, a za pravne osobe s pozivom na broj: 21
7757 - MB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na
natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Prodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.
IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
1. iznos ponuđene cijene i broj k.č., za koju se ponuda podnosi,
2. za fizičke osobe - osobne podatke (ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta),
za pravne osobe - izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda o registraciji,
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 10% početne cijene zemljišta,
4. idejno rješenje građevine
5. gospodarski program
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Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz uvjet da je ponuda
kompletna.
Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji, do trenutka zatvaranja natječaja, imaju nepodmiren dug
prema gradu Belišću.
Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.
Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od
primitka obavijesti o donošenju rješenja o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj, utvrđen rješenjem prodavatelja, odustane od kupnje, prodavatelj
pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima.
U slučaju odustanka od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj
kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.
VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponude za natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenoj omotnici, na adresu:
GRAD BELIŠĆE
Komisiji za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća
31 551 Belišće
Vij. S. H. Gutmanna 1,
uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE u k.o. Belišće - NE
OTVARATI”.
Natječaj je otvoren od 1. kolovoza do 15. rujna 2006. godine. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se
razmatrati.
Prispjele ponude otvarati će Komisija na javnoj sjednici koja će se održati dana 22. rujna 2006. godine s
početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Vij.S.H.Gutmanna 1.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 - 15 sati u gradu Belišću, Vij.S.H.
Gutmana 1, na telefon 031/ 664-054.

Klasa: 944-09/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/8
Belišće, 26. srpnja 2006. godine

Predsjednik Komisije:
Zoran Uranjek, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 20. sjednici održanoj dana 8.8.2006. god. temeljem
članka 45. stavka 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 1. i 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br.6/01, 6/05) te članka 93. i 94. Odluke o komunalnom redu
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/04), donijelo je
ODLUKA
o davanju suglasnosti na prijedlog novog načina skupljanja i obračuna odvoza
kućnog otpada za domaćinstva

Članak 1.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća daje suglasnost na prijedlog novog načina skupljanja i
obračuna odvoza kućnog otpada za domaćinstva predložen od strane Kombela d.o.o. za komunalne
djelatnosti Belišće, broj 267/06, od 11.7.2006. god.
Članak 2.
Novim načinom obračuna mjesečna cijena skupljanja i obračuna odvoza kućnog otpada po
domaćinstvu iznosi 20,63 kn + PDV u iznosu od 4,54 kn što ukupno iznosi 25,17 kn na bazi odvoza 1 x
tjedno.
Iz dijela sredstava prikupljenih novim načinom obračuna podmirit će se obveza grada Belišća za
sudjelovanje u troškovima pripremnih radova za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Staro Valpovo"
prema članku 3. Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Staro Valpovo" od 7. prosinca 2005.
godine.
Članak 3.
Novim načinom odvoza kućnog otpada građani su dužni komunalni otpad odlagati isključivo u
tipske kante od 120 litara, a višak u tipske vreće od 80 litara.
Tipske vreće će nabavljati i prodavati Kombel d.o.o. Belišće po cijeni od 3,00 kn po vreći, a u
cijenu iste uključena je sama vreća i odvoz otpada.
Članak 4.
Odvoz kućnog otpada koji nije odložen u tipske kante i tipske vreće neće se obavljati.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 1.10.2006. god. i ima se
objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 363-01/06-02/10
Urbroj: 2185/02-1/4
Belišće, 8.8.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 20. sjednici održanoj dana 8.8.2006. god. temeljem članka
39. stavka 1. točke 9. i 10., članka 45., i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 8/II/01), članka 27. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog poglavarstva grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za
gradnju melioracijskog sustava navodnjavanja max. 500 ha na području Grada Belišća

I
Gradsko poglavarstvo grada Belišća ovlašćuje gradonačelnika Zvonka Borića, dipl. ing., za potpis
Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za gradnju melioracijskog sustava
navodnjavanja max. 500 ha na području Grada Belišća sa Hrvatskim vodama Zagreb.

II
Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za gradnju melioracijskog sustava
navodnjavanja max. 500 ha na području Grada Belišća zaključuje se u iznosu od 456.123,41 kn i
obuhvaća troškove projektne dokumentacije do izdavanja građevinske dozvole za gradnju melioracijskog
sustava navodnjavanja. Postotak udjela Hrvatskih voda u sufinanciranju navedenog Ugovora je 80%.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA

Klasa: 325-01/06-04/01
Urbroj: 2185/02-1/126
Belišće, 8.8.2006. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA BELIŠĆA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana
24.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 3/02) te
članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Belišća

Članak 1.
Zoran Uranjek iz Belišća, A.G. Matoša 4B bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Belišća.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BELIŠĆA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 24.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Zvonimir Hajnc, v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA BISTRINACA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Bistrinaca

Članak 1.
Branko Alošinac iz Bistrinaca, Braće Radić 38 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Bistrinaca.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BISTRINACA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Branko Alošinac, v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA BOCANJEVACA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Bocanjevaca

Članak 1.
Ivan Barić iz Bocanjevaca, V. Nazora 1A bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Bocanjevaca.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BOCANJEVACA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Branko Piškorjanac, v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA GATA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana
24.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 3/02) te
članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gata

Članak 1.
Josip Koprivnjak iz Gata, Školska 22 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gata.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GATA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 24.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Stjepan Jelkić, v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORICE VALPOVAČKE na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici
održanoj dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gorice Valpovačke

Članak 1.
Josip Šagi iz Gorice Valpovačke, S. Radića 5 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Gorice Valpovačke.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GORICE VALPOVAČKE

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Milan Španiček, v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA KITIŠANACA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kitišanaca

Članak 1.
Damir Disep iz Kitišanaca, Hrv. mladeži 8 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Kitišanaca.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KITIŠANACA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Miroslav Gebaj, v.r.

206

31.8.2006.

Broj 5/06

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA

102
VIJEĆE MJESNOG ODBORA TIBORJANACA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Tiborjanaca

Članak 1.
Pavao Sučić iz Tiborjanaca, Braće Radić 2 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Tiborjanaca.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TIBORJANACA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Milan Plentaj, v.r.
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA VELIŠKOVACA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Veliškovaca

Članak 1.
Dubravko Šilović iz Veliškovaca, Kralja Tomislava 208 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog
odbora Veliškovaca.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA VELIŠKOVACA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Dubravko Šilović, v.r.

208

31.8.2006.

Broj 5/06
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA VINOGRADACA na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj
dana 20.7.2006. god. temeljem članka 62. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
3/02) te članka 90. stavak 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo
je

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Vinogradaca

Članak 1.
Dragan Petrović iz Vinogradaca, M. Gupca 4 bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora
Vinogradaca.

Članak 2.
Mandat izabrane osobe traje 4 (četiri) godine.

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

VIJEĆE MJESNOG ODBORA VINOGRADACA

Klasa: 023-01/06-01/01
Urbroj: 2185/02-1/15
Belišće, 20.7.2006. god.

Predsjedavajući:
Stevo Galošević, v.r.
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