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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana   15.9.2008. godine 
temeljem članaka 53. a  Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članaka 45. i 54. st.3. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća br. 8/II/01),  donijelo je 
 
 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  

 
 

I. 
Boris Karša, dipl. ing., razrješava se obavljanja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela grada Belišća s danom  2. rujna  2008. godine. 
 
 

II. 
 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada 
Belišća. 
 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 

3/08),  Jedinstveni upravni odjel prestaje postojati s danom 2. rujna 2008. godine pa je stoga potrebno  
Borisa Karšu, dipl. ing., razriješiti dužnosti pročelnika odjela koji više formalno ne postoji. 

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:   
 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 
dana od dana dostave rješenja. 
 

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 

 
 

Klasa: 021-01/08-01/04 
Urbroj: 2185/02-1/2 
Belišće, 15.9.2008. god. 
 
                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                    Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana  15.9.2008. godine 
temeljem članaka 53. a  Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članaka 45. i 54. st.3. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća br. 8/II/01) i članka 13. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada 
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08),  donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju na dužnost  v.d. pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

                           
I. 

Antonija Andrašek, prof., imenuje se dana 2. rujna 2008. god. vršiteljem dužnosti pročelnika 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja. 
 

II. 
Danom imenovanja službenik ostvaruje pravo na plaću koja je utvrđena za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela važećom Odlukom o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih 
djelatnika Gradske uprave grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.2/97). 
 

III. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada 

Belišća. 
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08), 
ustrojeni su novi upravni odjeli, dok Jedinstveni upravni odjel prestaje postojati. 

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti  potrebno je, do imenovanja pročelnika putem 
javnog natječaja, imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 
izreci. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 
dana od dana dostave rješenja. 
 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 
 
 
Klasa: 021-01/08-01/04 
Urbroj: 2185/02-1/3 
Belišće, 15.9.2008. god. 

                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                             Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana  15.9.2008. godine 
temeljem članaka 53. a  Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članaka 45. i 54. st.3. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća br. 8/II/01) i članka 13. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada 
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08),  donijelo je 
 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju na dužnost  v.d. pročelnika Ureda gradonačelnika  
                           

I. 
Ivan Paloh, dipl.iur., imenuje se dana 2. rujna 2008. god. vršiteljem dužnosti pročelnika Ureda 

gradonačelnika do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja. 
 

II. 
Danom imenovanja službenik ostvaruje pravo na plaću koja je utvrđena za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela važećom Odlukom o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih 
djelatnika Gradske uprave grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.2/97). 
 

III. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada 

Belišća. 
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08), 
ustrojeni su novi upravni odjeli, dok Jedinstveni upravni odjel prestaje postojati. 

U Uredu gradonačelnika  potrebno je, do imenovanja pročelnika putem javnog natječaja, 
imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci. 

 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 
dana od dana dostave rješenja. 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 
 
 
Klasa: 021-01/08-01/04 
Urbroj: 2185/02-1/4 
Belišće, 15.9.2008. god. 

                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                             Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana  15.9.2008. godine 
temeljem članaka 53. a  Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članaka 45. i 54. st.3. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća br. 8/II/01) i članka 13. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada 
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08),  donijelo je 
 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju na dužnost  v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun 
                           

I. 
Jadranka Krpan, dipl.oec., imenuje se dana 2. rujna 2008. god. vršiteljem dužnosti pročelnika 

Upravnog odjela za financije i proračun do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja. 
 

II. 
Danom imenovanja službenik ostvaruje pravo na plaću koja je utvrđena za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela važećom Odlukom o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih 
djelatnika Gradske uprave grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.2/97). 
 

III. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada 

Belišća. 
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08), 
ustrojeni su novi upravni odjeli, dok Jedinstveni upravni odjel prestaje postojati. 

U Upravnom odjelu za financije i proračun  potrebno je, do imenovanja pročelnika putem 
javnog natječaja, imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 
izreci. 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 
dana od dana dostave rješenja. 
 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 
 
 
Klasa: 021-01/08-01/04 
Urbroj: 2185/02-1/5 
Belišće, 15.9.2008. god. 

                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                             Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana  15.9.2008. godine 

temeljem članaka 53. a  Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članaka 45. i 54. st.3. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća br. 8/II/01) i članka 13. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada 
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08),  donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju na dužnost  v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti  

i uređenje naselja 
 
                       

I. 
Boris Karša, dipl.ing., imenuje se dana 2. rujna 2008. god. vršiteljem dužnosti pročelnika 

Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja do imenovanja pročelnika na 
temelju javnog natječaja. 
 

II. 
Danom imenovanja službenik ostvaruje pravo na plaću koja je utvrđena za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela važećom Odlukom o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih 
djelatnika Gradske uprave grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.2/97). 
 

III. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada 

Belišća. 
 
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08), 
ustrojeni su novi upravni odjeli, dok Jedinstveni upravni odjel prestaje postojati. 

U Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja  potrebno je, do 
imenovanja pročelnika putem javnog natječaja, imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Slijedom 
navedenog, odlučeno je kao u izreci. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 
dana od dana dostave rješenja. 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 
 
Klasa: 021-01/08-01/04 
Urbroj: 2185/02-1/6 
Belišće, 15.9.2008. god. 

                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                             Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana  15.9.2008. godine 
temeljem članaka 53. a  Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članaka 45. i 54. st.3. Statuta grada Belišća 
(Službeni glasnik grada Belišća br. 8/II/01) i članka 13. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada 
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08),  donijelo je 
 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju na dužnost  v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i 
gospodarstvo 

                           
I. 

Ljiljana Žigić, dipl.oec., imenuje se dana 2. rujna 2008. god. vršiteljem dužnosti pročelnika 
Upravnog odjela za prostorno planiranje i  gospodarstvo do imenovanja pročelnika na temelju javnog 
natječaja. 
 

II. 
Danom imenovanja službenik ostvaruje pravo na plaću koja je utvrđena za pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela važećom Odlukom o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih 
djelatnika Gradske uprave grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.2/97). 
 

III. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku grada 

Belišća. 
 
O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 3/08), 
ustrojeni su novi upravni odjeli, dok Jedinstveni upravni odjel prestaje postojati. 

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo potrebno je, do imenovanja 
pročelnika putem javnog natječaja, imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Slijedom navedenog, 
odlučeno je kao u izreci. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 
dana od dana dostave rješenja. 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 
 
 
Klasa: 021-01/08-01/04 
Urbroj: 2185/02-1/7 
Belišće, 15.9.2008. god. 

                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                             Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 57. sjednici održanoj dana   15.9. 2008. godine 
temeljem članka  45. stavak 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada 
Belišća“ br. 8/II/01), članka 3. stavka1. i članka 27. stavka 1. i 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/01, 6/05), donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o  korištenju pečata Jedinstvenog upravnog odjela 

 
 
 

Članak 1. 
Upravni odjeli: Ured gradonačelnika, Upravni odjel za financije i proračun, Upravni odjel za 

komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Upravni odjel za društvene djelatnosti te Upravni 
odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo, ustrojeni Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave grada 
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća broj 3/08“), koristit će u svome radu pečat dosadašnjeg 
Jedinstvenog upravnog odjela, do dobivanja odobrenja od strane Središnjeg državnog ureda za upravu 
njihove izrade. 
 
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada 

Belišća“. 
 

 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 
 
 
 

Klasa: 038-02/08-06/01 
Urbroj: 2185/02-1/2 
Belišće,  15.9.2008. god. 
 
 
 

                                                                                             Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                            Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 57. sjednici održanoj dana 15.9.2008. godine, 
temeljem članka 35. st. 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne 
novine” br. 91/96, 68/98, 137/99 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), 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. Belišće, zk.ul.br. 1724, 
k.č.br. 1190 od  3. rujna 2008. godine, donosi 

 
R J E Š E N J E 

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 1190  
k.o. Belišće, zk.ul.br. 1724 za individualnu stambenu izgradnju 

 
I 

Siniši Berečiću iz Belišća, Petra Zrinskog 3 (u daljem tekstu: Siniša Berečić), natjecatelju s 
najpovoljnijom ponudom na javnom natječaju, prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na k.č.br. 
1190 u k.o. Belišće, upisano u zk.ul.br. 1724, površine 579 m², za ponuđenu cijenu od 40.000,00 kn, 
namijenjeno za individualnu stambenu izgradnju. 
 

II 
Siniša Berečić dužan je sa gradom Belišće zaključiti ugovor o kupoprodaji neizgrađenog 

građevinskog zemljišta iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti ovog rješenja. 

                
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 8. kolovoza 2008. godine Zaključak o prodaji 
neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće, putem javnog 
natječaja. Javni natječaj je bio otvoren od 12. do 26. kolovoza 2008. godine. 

Na raspisani javni natječaj za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Belišće, 
na k.č.br. 1190, upisanu u zk.ul. br. 1724, površine 579 m², ponudu je, u propisanom roku podnio 
samo Siniša Berečić koji je ponudio cijenu od 40.000,00 kn. 

Komisija je zaključkom sa sjednice, održane dana 1. rujna 2008. godine, utvrdila kako je 
Siniša Berečić ponudio iznos od 40.000,00 kn za kupnju navedenog neizgrađenog građevinskog 
zemljišta te je, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, odabran kao najpovoljniji ponuditelj za kupovinu 
k.č.br. 1190 u k.o. Belišće. 

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: 944-01/08-04/02 
Urbroj: 2185/02-1/19 
Belišće, 15. 9.2008. god. 

                                                                                    Predsjednik Gradskog poglavarstva:                        
                                                                                                    Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 57. sjednici održanoj dana 15.9.2008. god., temeljem 
članka 35. st. 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 
91/96, 68/98, 137/99 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), 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 poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bocanjevci na k.č.br. 64, zk.ul. 565 od 5.  rujna 
2008. godine, donosi 
 

R J E Š E N J E 
o prodaji poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bocanjevci na k.č.br. 64, zk.ul.br. 565  

 
 
I 

Zdravku Mandiću iz Bocanjevaca, Matije Gupca 123 (u daljem tekstu: Zdravko Mandić), 
natjecatelju s najpovoljnijom ponudom na javnom natječaju, prodaje se poljoprivredno zemljište u k.o. 
Bocanjevci na k.č.br. 64, zk.ul.br.565, površine 38 956 m², za ponuđenu cijenu od 75.200,00 kn. 
 

II 
Zdravko Mandić je dužan s gradom Belišće zaključiti ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog 

zemljišta iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti ovog rješenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 8. kolovoza 2008. godine. Zaključak o prodaji   
poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bocanjevci na k.č.br. 64, z.k.ul. 565 površine 38 956 m² putem 
javnog natječaja. Javni natječaj je bio otvoren od 12.do 26. kolovoza 2008. godine. 
Na raspisani javni natječaj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bocanjevci  na k.č.br. 64, 
upisano u zk.ul. br. 565, površine 38 856 m², ponude je, u propisanom roku podnijelo 5 ponuditelja.  

Komisija je zaključkom sa sjednice održane dana 1. rujna 2008. godine utvrdila kako je 
Stjepan Mandić iz Bocanjevaca, M. Gupca 123 najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od 
88.100,00 kn. Dana 5. rujna 2008. godine Stjepan Mandić je podnio pisanu izjavu, Klasa: 944-01/08-
04/03 Urbroj: 2185/02-1/10 kojom odustaje od kupnje zemljišta na k.č.br. 64 te se, prema točki III. 
zaključka Komisije, prihvaća ponuda Zdravka Mandića za kupnju k.č.br. 64 uz naknadu u iznosu od 
75.200,00 kn, uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja. 

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: 944-01/08-04/03 
Urbroj: 2185/02-1/14 
Belišće, 15.9.2008. god. 
 

                                                                                     Predsjednik Gradskog poglavarstva:                        
                                                                                                        Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 57. sjednici održanoj dana 15.9.2008. god., temeljem  
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) te Zaključka o utvrđivanju sudionika na natječaju za zakup zemljišta u vlasništvu 
grada Belišća u k.o. Vinogradci od 3. rujna 2008. god., donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljišta u u vlasništvu grada Belišća 

na k.č.br. 56, zk.ul.br. 257,  k.o. Vinogradci 
 
 

I 
Ksenija Jerković iz Vinogradaca, Kralja Tomislava 28a (u daljem tekstu Ksenija Jerković), 

nakon provedenog javnog natječaja, odabire se kao najpovoljnija ponuditeljica za zakup zemljišta u 
vlasništvu grada Belišća na k.č.br. 56, upisane u zk.ul.br. 257, površine 3752 m² k.o. Vinogradci, uz 
naknadu za 1 godinu zakupa u iznosu od 601,00 kn 
      

II 
Ksenija Jerković dužna je s gradom Belišće zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u vlasništvu 

grada Belišća iz točke I. ovog rješenja u roku od osam dana po pravosnažnosti ovog rješenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Gradsko poglavarstvo grada Belišća donijelo je 8. kolovoza 2008. god. Zaključak o 

provođenju natječaja za zakup zemljišta izvan građevinske zone. Javni natječaj je bio otvoren od 12. 
do 26. kolovoza 2008. godine. 

Na raspisani javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća u k.o. Vinogradci, na 
k.č.br. 56, ponudu je podnijela samo Ksenija Jerković. 

Komisija je zaključkom sa sjednice, održane dana 1. rujna 2008. god., utvrdila kako se za 
zakup zemljišta na k.č.br. 56 u k.o. Vinogradci odabire ponuda Ksenije Jerković, uz plaćanje 
zakupnine u iznosu od 601,00 kn godišnje. 

Ksenija Jerković je ispunila uvjete iz raspisanog natječaja za zakup zemljišta 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: 944-01/08-04/02 
Urbroj: 2185/02-1/7  
Belišće, 15. 9.2008. god. 
                                                                                  

                                                                                    Predsjednik Gradskog poglavarstva:                        
                                                                                                     Zvonko Borić, dipl.ing., v.r. 
 
 



25.9.2008. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Broj 4/08 - stranica 218 
 
107 
 

Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 57. sjednici održanoj dana 15.9.2008. god. na temelju 
članka 45. stavak 1. točke 6. 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 3. 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 davanju suglasnosti na zaključenje ugovora s Kombelom d.o.o. Belišće 

 
 
 

Članak 1. 
Gradsko poglavarstvo grada Belišća daje suglasnost na potpisivanje Ugovora o međusobnim 

pravima i obvezama u projektu izgradnje zgrade Gradske uprave za nabavu i montažu opreme s 
Kombelom d.o.o. Belišće  te ovlašćuje gradonačelnika Zvonka Borića, dipl.ing., da isti potpiše. 
 
 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku 

grada Belišća". 
 

 
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA 

 
 
 
Klasa: 361-02/08-04/01 
Urbroj: 2185/02-1/8 
Belišće, 15.9.2008. god. 
 
 
 

                                                                                Predsjednik Gradskog poglavarstva: 
                                                                                                                 Zvonko Borić, dipl. ing., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


