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Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 5/98 i 104/00),
članka 26. Statuta grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća“ br. 8/II/01) i članka 17. Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 8/08), Gradsko vijeće grada
Belišća, na 22. sjednici, održanoj 6. 2. 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja
za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće

Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća objavljuje javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradske
knjižnice i čitaonice Belišće.
Članak 2.
Tekst javnog natječaja nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/09-02/01
Urbroj: 2185/02-2-09-11
Belišće, 6. 2. 2009. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.

10. 2.2009.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA

Broj 1/09 - stranica 2

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 5/98 i 104/00),
članka 26. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 8/II/01) i članka 17. Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 8/08), Gradsko vijeće grada
Belišća raspisuje
NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:
- VSS (VII./1)
- završen studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij
knjižničarstva
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
- tri godine radnog iskustva u struci.
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine.
–
–
–
–
–
–
–

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
presliku diplome
presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
presliku radne knjižice
životopis
presliku domovnice
potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja) u izvorniku ili ovjerenom
presliku
plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u
Narodnim novinama na adresu: Gradsko vijeće grada Belišća, Komisija za izbor ravnatelja Gradske
knjižnice i čitaonice Belišće, Vij.S. H. Gutmanna 1, 31551 Belišće (»Ne otvaraj – natječaj za
ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Belišće«).
Odluku o imenovanju ravnatelja/ce Gradske knjižnice i čitaonice Belišće donosi Gradsko
vijeće grada Belišća.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja
odluke Gradskog vijeća grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/09-02/01
Urbroj: 2185/02-2-09-12
Belišće, 6. 2. 2009. god.
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Na temelju članka 26. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 8/II/01) i
članka 17., st. 2 Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Belišće (Službeni glasnik grada Belišća br. 8/08),
Gradsko vijeće grada Belišća, na 22. sjednici, održanoj 6. 2. 2009. godine, donijelo je

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju članova u Komisiju za izbor ravnatelja
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
I.
Osniva se Komisija za izbor ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Belišće.
II.
Komisija djeluje u cilju transparentne i stručne provedbe javnog natječaja za izbor ravnatelja
iz točke I. ovog Rješenja.
III.
U Komisiju se imenuju:
1. Milan Salajić, dipl.ing. – za predsjednika
2. mr. sc. Marina Novoselnik, dipl.oec. – za člana
3. Antonija Andrašek, prof. – za člana.

-

IV.
Komisija obavlja sljedeće poslove:
utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune
utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane
natječajem
predlaže Gradskom vijeću kandidata za ravnatelja gradske knjižnice i čitaonice Belišće
podnosi izvješće Gradskom vijeću o provedenom postupku.

V.
Mandat članova Komisije iz točke III. ovog Rješenja traje do završetka provedbe javnog
natječaja, izbora i imenovanja ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Belišće.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/09-02/01
Urbroj: 2185/02-2-09-10
Belišće, 6. 2. 2009. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Salajić, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08), te Odluke o izvršavanju proračuna grada
Belišća za 2009. godinu („Službeni glasnik grada Belišća“ br.8/08) i članka 45. Statuta grada Belišća
(„Službeni glasnik grada Belišća“ br.8/II/01) Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62.
sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2009.godine, donosi slijedeći
PLAN PRIJEMA
u službu Gradske uprave grada Belišća za 2009. godinu
I.
Planom prijema u službu Gradske uprave grada Belišća utvrđuje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te
planirani broj vježbenika odgovarajuće spreme i struke prema potrebama sljedećih Upravnih odjela:
- Ured gradonačelnika,
- Upravni odjel za financije i proračun,
- Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja,
- Upravni odjel za društvene djelatnosti,
- Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo.
II.
Plan prijema u službu Gradske uprave grada Belišća utvrđuje se za razdoblje kalendarske
2009.godine (kratkoročni plan).
III.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnim odjelima Gradske uprave grada Belišća
na dan 27.siječnja 2009.godine je slijedeće:
Red.
Broj
1.

2.

3.

4.

5.

Naziv
Upravnog odjela

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnim
odjelima na dan 31.01.2009.godine
Gradonačelnik
1 izvršitelj

Ured gradonačelnika

Diplomirani pravnik – VSS

2 izvršitelja

Upravni odjel za
financije i proračun

Administrativni tajnik – SSS
Čistačica – niža stručna sprema
Diplomirani ekonomist – VSS
Stručni referent – SSS

1 izvršitelj
2 izvršitelja
1 izvršitelj
4 izvršitelja

Diplomirani inžinjer tehničkog smjera- VSS
Viši stručni referent – VŠS

1 izvršitelj
1 izvršitelj

Stručni referent – SSS

3 izvršitelja

Komunalni redar – SSS

1 izvršitelj

Upravni odjel za
društvene djelatnosti

VSS društvenog smjera
Viši stručni referent – VŠS
Stručni referent – SSS

1 izvršitelj
2 izvršitelja
1 izvršitelj

Upravni odjel za
prostorno planiranje i
gospodarstvo

Diplomirani ekonomist – VSS
Viši stručni referent – VŠS

1 izvršitelj
1 izvršitelj

Upravni odjel za
komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje
naselja

UKUPAN BROJ IZVRŠITELJA 23 izvršitelja
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Planom prijema u službu Gradske uprave grada Belišća za razdoblje kalendarske 2009.godine,
prema potrebama i prijedlozima Upravnih odjela, planira se primanje u službu slijedeći broj
službenika na neodređeno vrijeme i vježbenika odgovarajuće spreme i struke kako slijedi:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Potreban broj službenika u upravnim odjelima na neodređeno vrijeme
Ured gradonačelnika

Domar – SSS

1 izvršitelj

Upravni odjel za financije i
Diplomirani ekonomist – VSS
proračun
Upravni odjel za prostorno
Diplomirani pravnik – VSS
planiranje i gospodarstvo
Planirani broj vježbenikVII/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

1 izvršitelj
1 izvršitelj
1 izvršitelj

V.
Radna mjesta u Upravnim odjelima Gradske uprave grada Belišća popunjavaju se u skladu s
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu grada Belišća za 2009.godinu.
VI.
Plan prijema u službu u Upravne odjele Gradske uprave grada Belišća stupa na snagu danom
donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 112-02/09-01/1
Urbroj: 2185/02-1-09-2
Belišće, 27.1.2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 27.1.2009. godine
temeljem članka 45. stavak 1. točke 11. i članka 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 8/II/01), članka 3., stavak 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
povodom razmatranja Izvješća o radu Turističke zajednice grada Belišća za 2008. god.

I.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća usvaja u predloženom tekstu Izvješće o radu Turističke
zajednice grada Belišća za 2008. god.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 334-01/09-02/01
Urbroj: 2185/02-1-09-2
Belišće, 27. 1.2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 27.1.2009. godine,
na temelju članka 45. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), donijelo je
sljedeći
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka ulaska općine Marjanci
u temeljni kapital tvrtke Kombel d.o.o. Belišće za komunalne djelatnosti
I.
Gradsko poglavarstvo prihvaća inicijativu općine Marijanci za pokretanje postupka ulaska u
temeljni kapital tvrtke Kombel d.o.o. Belišće za komunalne djelatnosti u svrhu reguliranja međusobnih
odnosa na izgradnji i održavanju sustava vodovodne i kanalizacijske mreže.
II.
Za poduzimanje svih potrebnih prethodnih pravnih radnji iz točke I. ovog Zaključka Gradsko
poglavarstvo osniva Komisiju i imenuje sljedeće članove:
1. Slavko Milekić, dipl.iur. - predstavnik grada Belišća,
2. Sanja Takač, dipl.iur. - predstavnik tvrtke Kombel d.o.o. Belišće,
3. Darko Dorkić - načelnik općine Marjanci.
III.
Zadužuju se članovi Komisije za realizaciju ovog Zaključka.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 400-05/08-03/01
Urbroj: 2185/02-1-09-9
Belišće, 27.1.2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici održanoj dana 27.1.2009. godine
temeljem članka 5. i 10. Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("Narodne
novine" br. 40/97. i 117/05.) i članka 45. i 47. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br.8/II/01.) donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjenu visine mjesečne najamnine
za stanovanje u gradskim stanovima
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća daje suglasnost na povećanje visine mjesečne najamnine
za stanovanje u gradskim stanovima tako da visina mjesečne najamnine (zaštićene i slobodno
ugovorene) umjesto dosadašnjih 2,36 kuna po m2 površine stana, od 1.1.2009. godine bude 2,61 kuna
po m2 površine stana.
Članak 2.
Do povećanja visine mjesečne najamnine (zaštićene i slobodno ugovorene) je došlo zbog
promjene Podatka o etalonskoj cijeni građenja ("NN" br. 53/08.) koji prema Uredbi o uvjetima i
mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("NN" br. 40(97. i 117/05.) utjeće na visinu najamnine.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.1.2009. godine i
objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 371-01/09-05/07
Urbroj: 2185/02-5-09
Belišće, 27.1.2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici održanoj dana 27.1.2009. godine
na temelju članka 45. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik Grada Belišća” broj 8/II/1), Ugovora o
oročenom namjenskom depozitu s valutnom klauzulom sklopljenog 2. ožujka 2002. godine i Dodatka
Ugovoru o oročenom kunskom depozitu s valutnom klauzulom sklopljenim 6.3.2003. godine, donosi
ODLUKU
o zaključivanju Ugovora o namjenski oročenom novčanom depozitu
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo odobrava zaključivanje ugovora o namjenski oročenom novčanom
depozitu u kunama s valutnom klauzulom u iznosu od 37.474,00 EUR u poslovnoj banci prema
Programu za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2001. godinu (Program Poduzetnik –1).
Članak 2.
Ugovor se zaključuje na rok do najkasnije dvije godine od dana aktiviranja svih raspoloživih
instrumenata osiguranja prema ugovorima o kreditu sklopljenim prema programu iz članka 1.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše ugovor.
Članak 4.
Ova odluka ima se objaviti u Službenom glasniku grada Belišća.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 403-05/08-04/01
Urbroj: 2185/02-4-09-4
Belišće, 27.1.2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici održanoj dana 27.1.2009. godine
na temelju članka 45. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik Grada Belišća” broj 8/II/1), Ugovora o
oročenom garantnom depozitu sklopljenog 6.3.2003. godine i Dodatka Ugovoru o oročenom
garantnom depozitu sklopljenim 8.12.2003. godine, donosi
ODLUKU
o zaključivanju II Dodatka ugovoru o oročenom garantnom depozitu
Članak 1.
Gradsko poglavarstvo odobrava zaključivanje II Dodatka Ugovoru o oročenom garantnom
depozitu u kunama s valutnom klauzulom u iznosu od 50.421,42 EUR u poslovnoj banci prema
Programu za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2002. godinu (Program Poduzetnik –2).
Članak 2.
Ugovor se zaključuje na rok do 31. prosinca 2013. godine. Posebnim dodatkom ugovorne
strane mogu prije isteka roka utvrditi produljenje roka oročenja za preostale kredite u otplati.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik da potpiše ugovor.
Članak 4.
Ova odluka ima se objaviti u Službenom glasniku grada Belišća.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 403-05/08-04/01
Urbroj: 2185/02-4-09-5
Belišće, 27.1.2009. god.

Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 62. sjednici održanoj dana 27.1.2009. godine,
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
ODLUKU
o načinu sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja u govedarstvu
na području grada Belišća u 2009. godini
Članak 1.
Kao doprinos uspješnoj provedbi kvalitetnog uzgoja stoke, Grad Belišće će sufinancirati
troškove umjetnog osjemenjivanja krava i junica na području grada Belišća, subvencioniranjem usluge
veterinara u iznosu od 100,00 kn po jednoj osjemenjenoj rasplodnoj kravi i/ili junici (prvi put).
Članak 2.
Pravo na subvenciju usluge umjetnog osjemenjivanja imaju građani sa prebivalištem na
području grada Belišća upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vlasnici krava i
junica potencijalnih plotkinja.Vlasnici krava i junica sami odabiru izvršitelja usluge umjetnog
osjemenjivanja, koji mora biti ovlaštena veterinarska ustanova.
Članak 3.
Korisnici subvencije iz članka 1. ove Odluke zahtjev podnose, na propisanom obrascu,
Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća.
Uz zahtjev za isplatu subvencije korisnici će u Gradsku upravu grada Belišća dostaviti original računa
za obavljenu uslugu osjemenjivanja izdanog od strane ovlaštene veterinarske ustanove. Temeljem
dostavljenog računa Upravni odjel za financije i proračun isplatit će iznos subvencije korisniku.
Članak 4.
Subvencija će se isplaćivati korisnicima usluge umjetnog osjemenjivanja do utroška ukupno
planiranih sredstava u Proračunu grada Belišća za godinu u kojoj se subvencija isplaćuje. Rok za
podnošenje zahtjeva za isplatu subvencije je do utroška sredstava.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine i ima
se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 320-01/09-03/01
Urbroj: 2185/02-1/3
Belišće, 27.1. 2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.

10. 2.2009.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 62. sjednici, održanoj dana 27.1.2009. godine,
temeljem stavka 5. članka 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 110/07, 125/08), 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. Poslovnika Gradskog
poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je
ODLUKU
o početku postupka javne nabave geodetsko-katastarskih usluga u 2009. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom Grad Belišće, Belišće, Vij. S. H. Gutmanna 1, MB: 0433888, kao naručitelj,
pod evidencijskim brojem NMV 1/09, započinje postupak javne nabave geodetsko-katastarskih usluga
u 2009. godini.
Članak 2.
Predmet nabave su geodetsko-katastarske usluge u 2009. godini za potrebe Grada Belišća,
CPV oznaka 74275000 - geodetske usluge.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave je 300.000 kn (bez PDV-a). Izvor sredstava za nabavu su
sredstava Proračuna grada Belišća za 2009. godinu.
Članak 4.
Zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave je stavak 2. članka 13. i stavak 1.
članka 128. Zakona o javnoj nabavi. Odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak nabave nabava male vrijednosti.
Članak 5.
Ovlašteni predstavnici Grada Belišća u postupku javne nabave su:
1. Ljiljana Žigić, dipl.oec. – pročelnica Upravnog odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo
2. Slavko Milekić, dipl.iur. – pročelnik Ureda gradonačelnika
Članak 6.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 930-01/09-03/01
Urbroj: 2185/02-1/1
Belišće, 27.1.2009. god.
Predsjednik Gradskog poglavarstva:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.

10. 2.2009.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na 62. sjednici, održanoj dana 27.1.2009. godine, 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 tvrtkom Kombel d.o.o. Belišće
za nabavu opreme za zgradu Gradske uprave

I.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća daje suglasnost na potpisivanje Ugovora o međusobnim
pravima i obvezama za nabavu opreme za unutrašnje uređenje (zavjese, multimedijska i glazbena
oprema, oznake za komunikaciju u prostoru) i hortikulturno uređenje okoliša zgrade Gradske uprave, s
tvrtkom Kombel d.o.o. Belišće, u iznosu od 250.000 kn (bez PDV-a).
II.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća ovlašćuje gradonačelnika Zvonka Borića, dipl.ing., za
potpis Ugovora iz članka 1. ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku
grada Belišća".
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-02/09-03/02
Urbroj: 2185/02-1-09-4
Belišće, 27. 1.2009. god.

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

10. 2.2009.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 27.siječnja
2009.godine, na temelju članka 45. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o ustanovljavanju prava služnosti u k.o. Gat
I.
Gradsko poglavarstvo dozvoljava ustanovljavanje prava služnosti radi izgradnje podsustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tiborjanci, Veliškovci, Gat – II faza, na
nekretninama u k.o.Gat, zk.ul.br.651: k.č.br.935., cesta, površine 24557m2, k.č.br.964., put,
površine 3793m2, k.č.br.965., površine 4828m2, k.č.br.973., put, površine 4702m2, k.č.br.976., put,
površine 20351m2, k.č.br.980., put, površine 7015m2, k.č.br.982., put, površine 7433m2,
k.č.br.984., put, površine 7356m2, u korist tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće.
II.
Pravo služnosti iz točke I. ovog Zaključka ustanovljava se trajno u korist ovlaštenika ovog
stvarnog prava, bez naknade
III.
Zadužuje se gradonačelnik da potpiše Ugovor o ustanovljavanju prava služnosti iz točke
I.ovog Zaključka.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/08-02/03
Urbroj: 2185/02-3-09-43
Belišće, 27.1.2009. god.

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

10. 2.2009.
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Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj 62. sjednici, održanoj dana 27.siječnja
2009.godine, na temelju članka 45. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
8/II/01), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o ustanovljavanju prava služnosti u k.o. Veliškovci
I.
Gradsko poglavarstvo dozvoljava ustanovljavanje prava služnosti radi izgradnje podsustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tiborjanci, Veliškovci, Gat – II faza, na
nekretninama u k.o.Veliškovci, zk.ul.br.441: k.č.br.114., put selo, površine 4855m2, k.č.br.185.,
ulica selo, površine 6282m2, k.č.br.500., put selo, površine 696m2, k.č.br.595., put selo, površine
1608m2, k.č.br.607., put selište, površine 14412m2, u korist tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne
djelatnosti Belišće.
II.
Pravo služnosti iz točke I. ovog Zaključka ustanovljava se trajno u korist ovlaštenika ovog
stvarnog prava, bez naknade
III.
Zadužuje se gradonačelnik da potpiše Ugovor o ustanovljavanju prava služnosti iz točke
I.ovog Zaključka
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BELIŠĆA
Klasa: 325-01/08-02/03
Urbroj: 2185/02-3-09-42
Belišće, 27.1.2009. god.

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

