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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. god. temeljem članka
40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09)
donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2011-31.12.2011. god.
I.
Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2011-31.12.2011.
god. podneseno od strane ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/12-02/01
Urbroj: 2185/02-2-12-1
U Belišću, 22.3.2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.

IZVJEŠTAJ O RADU GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE BELIŠĆE ZA 2011. GOD
UVOD
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće, prema svojoj namjeni i sadržaju knjižničnog fonda je narodna
knjižnica, a prema zadacima trajnog i sustavno organiziranog rada na razvitku i unapređivanju knjižničarstva,
nadležna je za pokrivanje i svih korisnika i potencijalnih korisnika na području grada Belišća. Prema
navedenim karakteristikama, podnosim izvještaj o radu u 2011. godini.
1. Nabava knjižnične građe
U 2011. godini, prema Knjizi inventara, nabavljeno je 1490 svezaka. Na dan 31.12.2010. godine
Knjižnica prema knjizi inventara ima ukupno 32.400 knjiga. Knjige su se nabavljale na tri načina: kupovinom
(vlastitim sredstvima, sredstvima Ministarstva kulture i sredstvima Grada Belišća), otkupom Ministarstva
kulture i poklonima građana. Otkupom Ministarstva kulture pristiglo nam je 396 knjiga, poklonima 131
knjiga, dok je 963 knjige kupljeno.
Knjige se nabavljaju iz svih područja prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te prema
Standardima za narodne knjižnice u RH (NN 58/99). Standardi govore da knjižni fond gradske narodne
knjižnice treba sadržavati (u broju svezaka): 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene
literature, 27% literature za djecu i 3% priručne literature.
Prema gore navedenim standardima, u zbirci igračaka treba biti najmanje 200 jedinica, tako da smo od
2009. godine uveli novinu i kao igračke počeli nabavljati „kartonke“, vodootporne/zvučne slikovnice, igre i
drugo. Inventarna knjiga igračaka na dan 31.12.2011. brojala je 112 jedinica, što znači da smo u 2011. godini
kupili 58 igračaka.
Tijekom 2011. godine od časopisa/novina smo primali: četiri dnevnih (Jutarnji list, Večernji list, Glas
Slavonije i Sportske novosti), četiri tjednih (Valpovština info, Gloria, Globus, Nacional), jedne mjesečne
novine (Drvo Znanja) te Unikat kao dvomjesečnik.
Na natječaj Ministarstva kulture prijavili smo se za sljedeće programske djelatnosti:
- Nabava knjižne i neknjižne građe
tražena sredstva od MKRH – 100.000,00
- Informatizacija tražena sredstva od MKRH –
60.000,00
- Opremanje Knjižnice
tražena sredstva od MKRH –
15.000,00
- Manifestacije u Knjižnici
tražena sredstva od MKRH –
20.000,00
- Razvojni programi u Knjižnici
tražena sredstva od MKRH –
5.000,00
uz dodatna tražena sredstva od Grada Belišća i Županije osječko-baranjske.
Nažalost, odobrena su nam samo sredstva za knjižnu i neknjižnu građu i to u necjelovitom iznosu –
samo 35.000 kuna, od strane Ministarstva kulture.
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2. Korisnici
Ukupno je u 2011. godini bilo učlanjeno 550 članova, što pokazuje stagnaciju u odnosu na zadnje
dvije godine, kada smo imali 548 i 550 članova. Godine 2009. imali smo 520 članova, tako da se obzirom na
prijašnje stanje, broj korisnika povećao. Od tog broja, najviše je učenika osnovne i srednje škole, zatim
studenata, a najveću skupinu odraslih članova čine umirovljenici te korisnici s višom i visokom stručnom
spremom uz nezaposlene članove.
Članarina za sve skupine iznosila je 80,00 kuna, a preko te iskaznice mogu posuđivati svi članovi
jednoga kućanstva.
Najviše se posuđuju romani, lektira za osnovnu i srednju školu te publicistika. U 2011. godini izdano je
17.550 knjiga, a to znači da je mjesečni prosjek izdanih knjiga bio 1.463 svezaka, s napomenom da je tijekom
ljetnih mjeseci slabija posjećenost knjižnici. S obzirom na godinu prije kada je izdano 13.030 knjiga,
uočavamo povećanje od 35 %.
3. Djelatnici
Od 2009. godine, u Knjižnici rade dvije djelatnice s visokom stručnom spremom cijelu godinu. Time
je situacija u Knjižnici ostala ista iako svakodnevno poboljšavamo efikasnost našeg djelovanja za korisnike, a
uvedene su i pozitivno ostvarene mnoge nove aktivnosti, što je vidljivo u ovom Izvještaju. Tijekom ljeta u
knjižnici su bile dvije volonterke, s kojima smo olakšali tekući posao i ubrzali uvođenje knjiga u knjižnični
program MetelWin.
4. Kulturna i javna djelatnost
Tijekom prošle godine održano je sljedeće:
♦ nagrađene najljepše božićne čestitke
(12.01.)
♦ potpuno nova radionica, po prvi puta „shabby chic“
(19.01.)
♦ Kampiranja na Dravi – predavanje
(22.03.)
♦ Izložba pisanica i nagrađivanje
(povodom Uskrsa)
(u suradnji s Turističkom zajednicom grada Belišća)
♦ sudjelovanje na Uskršnjem gnijezdu
(03.04.
♦ Od posttraumatskog stresa do posttraumatskog uspjeha – radionica (02.05.)
♦ Jeste li jači od stresa? – predavanje
(05.05.)
♦ Književni susret sa Sanjom Pilić
(13.05.)
♦ Izložba suhog cvijeća
(24.05.)
♦ akcija “S pet knjiga na godišnji odmor!”
(tijekom ljeta)
♦ Izložba lektira u slici
(24.06.)
♦ kreativne radionice za sve zainteresirane
(tijekom cijele godine)
♦ sudjelovanje na Jesenjoj noći
(09.09.)
♦ sponzorstvo na natjecanju u kuhanju fiš-paprikaša „Belišće 2011.“ (23.09.)
♦ sudjelovanje na Festivalu bundeva
(08.10.)
♦ sudjelovanje na Pekmezijadi grada Belišća
(15.10.)
♦ sudjelovanje u radio emisiji „Snagom argumenta“ radio Valpova (16.11.)
♦ Božićni sajam (uz pomoć TZ-a grada Belišća)
(16.12.-21.12.)
Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.)
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće uz navedene aktivnosti tijekom cijele godine, naročito organizira
događanja u Mjesecu hrvatske knjige (MHK).
14.10. – Izložba slika belišćanskog autora Zdenka Krulića. (obilježavamo i 2011. kao Međunarodnu godinu
šuma)
17.10. – Izložba Vile u knjižnici i kreativna radionica Vile s Brankom Hannich
18.10. – Upoznajmo Sanju Polak – susret s dječjom spisateljicom
20.10. – Kad bi drveće hodalo – literarno-likovna radionica za djecu s ciljem obilježavanja 100godišnjice rođenja dječjeg pisca Grigora Viteza
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21.10. – Svijet bajkovitosti s Tatjanom Udović – književno druženje za djecu (i pričaonica)
21.10. – Književno-literarno veče Čitajmo pjesnike s ciljem popularizacije čitanja i pjesnika, u suradnji s
književnom udrugom Vers
31.10. – kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta povodom Noći vještica
31.10. – „Kako smo preživjeli?“ – dokumenti jednog vremena, izložba logorskih eksponata
02.11. – Poginuli – Vukovar 1991. U suradnji s Hrvatskim društvom logoraša prikali smo dvd
pod nazivom "Poginuli"
7.11. – Povijest čitanja u Hrvatskoj (1790.-1918.) – predavanje dr. Dinka Župana
8.11. – Izložba slika belišćanskog autora Danijela Podobnika
9.11. – kreativna radionica izrade cvijeća od krep papira sa Zoricom Vukelić
10.11. – Slikajmo šume – likovna radionica za djecu s belišćanskim slikarom Antunom Sabom
17.11. – Priča o Vukovaru Davora Runtića – obilježavanje vukovarske tragedije
Osim svega navedenog, primili smo desetak skupina djece/učenika s njihovim odgajateljima iz dječjeg
vrtića i s nastavnicima koje smo informirali o knjižnici, knjižničnom radu i djelatnosti te održali akciju „Vratite
knjige u njihov dom!“ bez naplaćivanja zakasnine korisnicima koji dugo drže knjige.
5. Radionice
Kreativne radionice u Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće počele su još 2009. godine. Budući da
smo preseljenjem u novi prostor knjižnice dobili i mjesto gdje se takve radionice mogu održavati, odlučili smo
obogatiti knjižnični rad i kreativnošću.
Naša knjižničarka Jasna Andrišić pohađala je kreativne tečajeve u Osijeku kako bi usavršila različite tehnike, a
čim se ukaže novi tečaj, Jasna ponovo nauči nešto novo.
Zainteresiranost za takve radionice ne jenjava,već se broj polaznika kontinuirano povećava.
U 2011. je u knjižnici ukupno održano 16 radionica, od čega je Jasna održala trinaest, a još troje Belišćana je
održalo po jednu radionicu( Antun Sabo slikarsku radionicu za djecu, Zorica Vukelić Izradu cvijeća od krep
papira i Branka Hannich Izradu vila od filca). Tehnike koje se mogu naučiti u radionicama kreću se od Početne
salvetne tehnike, Crackle radionice, Shabby chica, Oslikavanja čipkom, Decoupage papiri, Trodimenzionalna
tehnika na više načina, Dvokomponentni lak i druge.
Neke od polaznica ovih radionica usavršile su tehnike koje su naučile u knjižnici i uspješno prodaju svoje
radove na različitim sajmovima.
Osim radionica za odrasle, u knjižnici se organiziraju i radionice namijenjene djeci za koje uvijek vlada velik
interes. Te radionice su uvijek besplatne i organiziramo ih u suradnji s nastavnicima iz belišćanske osnovne
škole.
6. Stručni poslovi
Zbog obujma stručnih poslova u knjižnici, navest ćemo samo neke:
o procjena ponude knjižne i neknjižne građe na tržištu, naručivanje
o tehnička obrada knjižne i neknjižne građe: žigovi, džepići, naljepnice, datumnici
o stručna obrada građe: inventarizacija, klasifikacija, signiranje, katalogizacija
o izrada baze podataka o članovima
o informiranje korisnika putem web stranice facebook o aktualnostima u Knjižnici
o izrada statistika, izvještaja i ostali administrativni poslovi
o procjena knjižnog fonda (evaluirati postojeći knjižni fond, izlučiti zastarjelu, dotrajalu i oštećenu građu,
pripremiti za otpis te otpisati tu građu)
o posudba knjižne i neknjižne građe korisnicima (pomoć/preporuke korisnicima pri odabiru građe) te slaganje
istih radi bolje preglednosti
o kontinuirani rad na poticanju korisnika za što češće korištenje knjižničnih prostora i usluga (primjerice,
studijska čitaonica i korištenje računala)
o redovita međuknjižnična posudba s NSK i Gisko
o redovito oglašavamo aktivnosti i novosti o Knjižnici; pišemo članke za net i lokalne novine te informiramo
građane putem radija
o smišljanje tematskih zanimljivosti uz određene datume koje izlažemo u našoj novoj vitrini u izložbenom
prostoru te na panoima u knjižnici i organiziramo tematska predavanja, radionice i druge aktivnosti
o svakodnevno pregledavanje svih novina/časopisa i arhiviranje članaka o Belišću kronološkim redosljedom
prema novinama u kojima je izašla vijest
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planiranje manifestacija za cijelu godinu, posebice Mjesec hrvatske knjige
sudjelovanje u aktivnostima u našem gradu
ostale aktivnosti tijekom godine s obzirom na datume različitih događaja, obilježavanja i obljetnice,
značajne za događanja u Belišću (Dan Grada, Uskrs, Božić, sportske i kulturne manifestacije, Festival
bundeva,…)
7. Stručno usavršavanje
Tijekom 2011. prisustvovali smo na svim stručnim sastancima i seminarima knjižničara, koje
organizira GISKO. Izvrsno smo surađivali s Razvojnom službom GISKO i drugim knjižnicama (narodnim i
školskim knjižnicama na području našeg djelovanja).
U studenom, ravnateljica je službeno posjetila Interliber, međunarodni sajam knjiga i učila te uz
stručni odabir napravila desetak narudžbi i procijenila ostalu ponudu na tržištu knjižne i neknjižne građe, u
skladu s daljnjom nabavom knjižne i neknjižne građe.
Kontinuirano smo pratili propise i literaturu iz područja knjižničarstva te se sukladno tome usavršavali
i djelovali.

8. Prostor, oprema i radno vrijeme
Novim prostorom Knjižnica je, kao novinu, dobila dvoranu za predavanja, izložbeni prostor i minidječji odjel, a zadržala posudbeni odjel, studijsku čitaonicu i čitaonicu tiska. Prostor je suvremeno opremljen
novim policama u kombinaciji s ponekom prijašnjom, sve prostorije su sada i osvjetljenjem prilagođene
korisnicima, a nabavili smo i novu staklenu vitrinu te dva panoa na koje stavljamo različite obavijesti i
prigodne izložbe i zanimljivosti.
Posjedujemo jedan pisač-kopirka-skener uređaj. Pomoću novog uređaja naši korisnici imaju
mogućnost koristiti nove usluge knjižnice.
Knjižnica je za korisnike otvorena 58 sati tjedno i to svim radnim danima od 8 do 19 te subotom od 9
do 12 sati. Takvom otvorenošću knjižnice znatno smo iznad prosjeka ostalih knjižnica u našoj županiji i šire, a
pogotovo s obzirom na činjenicu da su samo dvije osobe stalno zaposlene. Tijekom ljeta radili smo skraćeno,
kao i svake godine, jer zbog godišnjih odmora radi samo jedna osoba, a i posjećenost opadne. Ljetno radno
vrijeme bilo je : tri radna dana od 8 do 15 sati, a dva radna dana od 13 do 19 sati, dok se subotom radilo kao i
inače, od 9 do 12. Povremeno smo imali četiri različite volonterke.
Navedene djelatnosti knjižnice provode se na općem odjelu – odjelu posudbe, na kojem knjižničarke
ujedno rade i kao služba nabave i obrade te paralelno u svojoj smjeni rade i na dječjem odjelu te u studijskoj
prostoriji, preko puta, uvode knjige u Knjigu inventara i u računalni program i mnoštvo drugih poslova.
Zbog svega navedenog moram napomenuti da smo izuzetno zadovoljni postignutim u 2011. godini, no
težimo ostvariti još više u 2012. godini.
Ravnateljica
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Vlasta Vicić
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. god. temeljem članka
40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09)
donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Financijskog izvješća
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2011. - 31.12.2011. god.

I.
Usvaja se Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2011. 31.12.2011. god. podneseno od strane ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće.

II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća".

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/12-02/01
Urbroj: 2185/02-2-12-2
U Belišću, 22.3.2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. godine, temeljem članka 35.
stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodnenovine" br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 40. stavka 1. točke 25. te članka 51. stavka 2. alineje 2.
Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), članka 25. stavka 3. alineje 2. te članka 26.
Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća br. 5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća
Osniva se Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća.

I

II
Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća ima predsjednika i 8 članova.
III
Za predsjednika i članove Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća imenuju se:
1. Zvonko Borić, dipl.ing. iz Belišća, I. G. Kovačića 4 - za predsjednika,
2. Marija Ilić iz Belišća, Kardinala Stepinca 25- za člana,
3. Dinko Huis, dipl.iur., Belišće, A.Mihanovića bb - za člana,
4. Vlado Jung iz Belišća, Bana Josipa Jelačića 31 - za člana,
5. Dragica Jančikić, Belišće, M. Gupca 132 - za člana,
6. Slavko Marjančević, dipl.ing. iz Belišća, V. Nazora 73 - za člana,
7. Ivan Kopjar, Gat, Kralja Zvonimira 13 - za člana,
8. Zlatko Adjulović, dipl.iur., Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 14A - za člana,
9. Domagoj Varžić, dipl.oec. iz Belišća, Lj. Posavskog 2 - za člana
IV
Nadležnost Odbora iz točke I ovog Rješenja određena je člankom 58. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09).
V
Mandat predsjednika i članova Odbora traje do završetka obavljanja svih aktivnosti vezanih za obilježavanje
Dana grada Belišća tekuće godine.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 610-01/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-2
Belišće, 22.3.2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. godine temeljem članka 35.
stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 40. stavka 1. točke 25. te članka 51. stavka 2. alineje 1.
Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), članka 25. stavka 3. alineje 1. te članka 26.
Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća br. 5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja
I
Osniva se Odbor za javna priznanja.
II
Odbor za javna priznanja ima predsjednika i 8 članova.
III
Za predsjednika i članove Odbora za javna priznanja imenuju se:
1. Zvonko Borić, dipl.ing. iz Belišća, I. G. Kovačića 4 - za predsjednika,
2. Marija Ilić iz Belišća, Kardinala Stepinca 25- za člana,
3. Dinko Huis, dipl.iur., Belišće, A.Mihanovića bb - za člana,
4. Mirko Petanović, Belišće, P. Svačića 17 - za člana,
5. Mirko Pavošević, dr.med., Belišće, A. Šenoe 15 - za člana,
6. dr. sc. Vladimir Jelkić, prof., Belišće, V. Nazora 55 - za člana,
7. Anica Mikolašević, ing. Bistrinci, Dravska 4 - za člana,
8. Zdenko Glasovac, prof. Bistrinci, Radnička 36 - za člana,
9. Tomislav Vukelić, dipl.ing., Belišće, M. Gupca 129 - za člana.
IV
Nadležnost Odbora iz točke I ovog Rješenja određena je člankom 57. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09).
V
Mandat predsjednika i članova Odbora traje do završetka obavljanja svih aktivnosti vezanih za dodjelu javnih
priznanja tekuće godine.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 061-01/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-1
Belišće, 22.3.2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj 22.3.2012. god. temeljem članka 190.
stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08, 71/10, 139/10,22/11 i 48/11), članka 4.
stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Narodne novine"
br.46/11), članka 40. stavka 1. točke 30. te članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
o podnošenju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje grada Belišća
I
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća podneseni prijedlog Doma zdravlja Valpovo, broj:02-95/12 od
15.2.2012. godine te predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije putem Upravnog odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb, da se za obavljanje poslova utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove (poslova mrtvozornika) za područje grada Belišća imenuju dolje navedeni zdravstveni
djelatnici:
1. Katica Majnarić Prinčevac, dr.med., Belišće, A. Šenoe 14,
2. Željko Maravić, dr.med., spec. obiteljske med., Belišće, M. Gupca 42,
3. Milan Zamaklar, med. tehničar, Belišće, Borik 21,
4. Vlasta Salaić, dr.med., Belišće, Bana Josipa Jelačića 81,
5. Kata Bekina, dr.med., spec. obiteljske med., Bizovac, V. Nazora 26,
6. Krešimir Galić, dr.med., spec. opće med., Petrijevci, Republike 112A,
7. Dubravka Holjevac, dr.med., spec. obiteljske med., Valpovo, A. Starčevića 119,
8. Željko Pritišanac, dr.med., spec. obiteljske med., Valpovo, J. Kozarca 53,
9. Zdenka Turalija, dr.med., spec. obiteljske med., Valpovo, E. Kvaternika 124,
10. Filip Klješčik, med. tehničar, Belišće, A.G. Matoša 1A,
11. Dinko Užar, med. tehničar, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 14B,
12. Ljiljana Vurdelja, prvostupnica sestrinstva, Belišće, Lj. Posavskog 1,
13. Branka Poštić, medicinska sestra,Valpovo, A. Starčevića 90,
14. Maja Stanić, medicinska sestra, Valpovo, A. Šenoe 26.
II
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Klasa: 501-01/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-3
Belišće, 22.3.2012. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. godine temeljem članka
40. stavka 1. točke 29. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), te
članka 11. stavka 2. podstavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća br. 2/08), donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Belišća
I
Dino Rupić iz Belišća, A.G.Matoša 2B, razrješuje se dužnosti člana Savjeta mladih Grada Belišća prije isteka
mandata, na osobni zahtjev.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 021-01/11-02/02
Urbroj: 2185/02-1-12-29
Belišće, 22.3.2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

7

Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 22.3.2012. godine, temeljem
članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07 i 39/09), članka 6. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine” br.40/08 i
44/08) te članka 40. stavak 1. točke 29. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09) donijelo je
3. Izmjene i dopune
Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća
Članak 1.
U Odluci o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 7/09,
5/10 i 7/10), u članku 2. stavak 1. redni broj 5. mijenja se i glasi:
„5. Mirko Košturjak, dipl.oec. iz Našica, Sunčana 17, načelnik Odjela za preventivne, planske i inspekcijske
poslove DUZS-e, Područnog ureda Osijek, po službenoj dužnosti – za člana“.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa:810-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-36
Belišće, 22.3.2012.godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v. r.
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Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 22.3.2012. godine, temeljem
članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne
novine” br.40/08 i 44/08) te članka 40. stavak 1. točke 29. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je
3. Izmjene i dopune
Odluke o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 1/10, 7/10 i 11/11), u članku 2. stavku 1. iza rednog broja 12. dodaje se novi redni broj 13. sa
sljedećim tekstom:
„13. Tomislav Širić, dipl.oec. iz Višnjevca, Petra Zoranića 32, inspektor za vatrogastvo, predstavnik DUZS-e,
Područnog ureda Osijek, po službenoj dužnosti – za člana“.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa:810-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-36
Belišće, 22.3.2012. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v. r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine temeljem članka 28.
stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta grada
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br.5/09), donosi
ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA BELIŠĆA U 2011. GODINI
1. UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Osnova za izradu analize stanja sustava zaštite i spašavanja i drugih
dokumenata iz područja zaštite i spašavanja je Procjena ugroženosti kao temeljni dokument u sustavu zaštite.
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2. PLANSKI PROVEDBENI DOKUMENTI
2.1. Zakonske odredbe iz područja zaštite i spašavanja su:
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Zakon o policiji
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite ispašavanja
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
- Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru
- Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
- Uredba o znakovima za uzbunjivanje
2.2. Revizija Procjene i Plana zaštite od požara
Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja zaštiti od požara jedinice lokalne samouprave u obvezi su
izrađivati i donositi planske dokumente kojim se uređuje organizacija i mjere zaštite od požara na gradskom prostoru i to
procjenu ugroženosti, a zatim i plan zaštite od požara. Kako bi se izradio plan zaštite od požara, jedinice lokalne
samouprave u obvezi su izraditi procjenu ugroženosti. Propisana je i zakonska obveza za jedinice lokalne samouprave da
jednom u pet godina usklađuju procjene ugroženosti sa novonastalim uvjetima kao planskim dokumentom kojim se
utvrđuju potencijalne opasnosti od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara na području jedne jedinice
lokalne samouprave.
Grad Belišće izradio je i usvojio procjenu ugroženosti od požara još 2001. godine, tako da je sukladno zakonskim
propisima ali i novonastalim okolnostima postojala potreba izrade revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija. Naime, Gradsko poglavarstvo je još 2009. godine pokrenulo postupak izrade revizije ovog planskog
dokumenta a poslovi su povjereni ovlaštenoj pravnoj osobi tvrtki Zaštitainspekt iz Osijeka. Revizija navedenih planskih
dokumenata završena je tijekom 2011. godine na koje je dobivena u suglasnost od strane Ministarstva unutarnjih poslova
i Vatrogasne zajednice grada Belišća. Nakon dobivenih suglasnosti revizija planskih dokumenata upućena je na Gradsko
vijeće grada Belišća koju je isto jednoglasno usvojilo na svojoj 16. sjednici, održane 9. srpnja 2011. godine. Temeljem
izrađene revizije procjene, a u skladu s promijenjenim okolnostima u proteklih gotovo 10 godina utvrđene su određene
promjene. Od posljednje procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2001. godine, kada je evidentirano
sveukupno 158 trgovaca, trgovačkih društava, javnih ustanova i institucija na području grada Belišća, prema sadašnjoj
procjeni došlo je do povećanja broja pravnih osoba za gotovo 40%. Ovo povećanje prvenstveno se odnosi na manje
trgovačke radnje koje su otvorene na području grada u proteklom razdoblju. Na području grada i dalje djeluje
gospodarski subjekt Belišće d.d., koje je prema procjeni iz 2001. godine svrstana u I-d kategoriju ugroženosti od požara,
a temeljem podataka iz nove procjene vidljivo je da je Belišće d.d. danas u I-g kategoriji ugroženosti od požara. Do niže
kategorizacije tvrtke Belišće d.d. došlo je prvenstveno zbog smanjenja broja zaposlenih što je i jedan od osnovnih uvjeta
za kategorizaciju pojedine tvrtke. Pravnih osoba u II kategoriji ugroženosti od požara, kao i u prvoj procjeni iz 2001.
godine, nema niti u novoj procjeni za područje grada Belišća. Na području grada Belišća, u odnosu na procjenu iz
2001.godine, kada je u III kategoriji ugroženosti od požara bila evidentirana jedino javna ustanova Osnovna škola
I.Kukuljevića Belišće, sada se u novoj procjeni ugroženosti nalazi i tvrtka Harburgfreudenberger kao jedan značajni veći
gospodarski subjekt koji predstavlja novu povećanu ugrozu od požara na području grada Belišća. Pored svega prethodno
navedenog, na području grada Belišća izgrađeni su u proteklih deset godina i nove veće građevine i to Tržni centar,
zgrada Biljemerkanta kao i nova zgrada Gradske knjižnice i čitaonice i Gradske uprave. Na području gospodarske zone u
zapadnom dijelu grada Belišća u odnosu na procjenu ugroženosti od požara iz 2001. godine kada je u Zoni bio izgrađen
samo jedan objekt, sada su izgrađena četiri nova gospodarska objekta. Prema prijašnjoj Procjeni ugroženosti od požara iz
2001. godine utvrđeno je da niti jedno vatrogasno društvo na području grada Belišća nije opremljeno potrebnom
vatrogasnom oprema prema važećem Pravilniku. U odnosu na prijašnju procjenu, a sukladno izrađenoj novoj Procjeni
određen je i prijedlog određenih bitnih tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od
nastanka i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru na području grada Belišća. Određeno je donošenje
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara. Određeno je da se oformi preventivna komisiju od strane
osposobljenih vatrogasaca, a sa ciljem pregleda prostora fizičkih osoba za koje se ima saznanja da su ugroženi od požara.
Nužnost dovođenja u ispravno stanje hidrantske mreže u onim djelovima grada koja
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trenutno nisu u funkciji. U cilju poboljšanja spremnosti i učinkovitosti u gašenju požara, a u svezi s okolnostima
smanjenja broja profesionalnih vatrogasaca u profesionalnoj postrojbi tvrtke Belišće d.d., predloženo je da se središnja
vatrogasna postrojba DVD Belišće formira kao poluprofesionalna postrojba.
2.3. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave za svoje područje donose procjenu ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. Izrada
planskih dokumenata može se povjeriti ovlaštenim pravnim osobama za stručne poslove u području planiranja zaštite i
spašavanja, dok grad Belišće može samostalno obavljati poslove na izradi planskih dokumenata u ovom području.
U skladu s važećim zakonskim propisima iz područja zaštite i spašavanja grad Belišće, kao jedinica lokalne samouprave,
do sada je izradio i donio sljedeće planske i provedbene dokumente:
• Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i
civilizacijskih katastrofa,
• Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
• Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
• Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
Zbog učestalih izmjena zakonskih propisa, postojeća Procjena ugroženosti, koju je donijelo Gradsko poglavarstvo grada
Belišća 23. lipnja 2004. godine, zahtjevala je nužne promjene i donošenje novog planskog dokumenta. Grad Belišće
odlučio je samostalno putem svojih stručnih službi izraditi novu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća. Tijekom 2010.godine stručne službe prikupile su potrebne
podatke od nadležnih službi i institucija te temeljem podataka kojima raspolaže grad Belišće izrađen je nacrt Procjene
koje je dostavljena Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na ishođenje prethodne suglasnosti. Međutim, temeljem
provedene analize Državna uprava zatražila je od Grada Belišća određene nadopune i ispravke o čemu su dostavljene
smjernice za izradu. Nakon toga, intenzivno se tijekom 2011. godine nastavilo raditi na upotpunjavanju podataka kako
bi se stvorili preduvjeti za dobivanje suglasnosti i usvajanje Procjene od strane predstavničkog tijela. Krajem 2011.
godine dopunjena je Procjena ugroženosti u skladu s dobivenim naputcima te je ista ponovno upućena Državnoj upravi
za zaštitu i spašavanje u Zagreb na ishođenje suglasnosti.
Deratizacija i dezinsekcija na području grada Belišća, provedena je tijekom 2011. godine sukladno donesenom Programu
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), na području grada Belišća
djeluju sljedeće operativne snage:
2.1. Stožer zaštite i spašavanja
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine” br.40/08), Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 4. sjednici,
održanoj dana 11.11. 2009. godine, donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća kao
stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi
Gradonačelnik. Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za područje grada Belišća, a aktivira se kada se proglasi stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. U Stožer je imenovano 9 osoba ispred stručnih službi te gradskog vijeća
na čelu s gradonačelnikom kao najodgovornijom osobom u sustavu zaštite i spašavanja.
Tijekom 2011.godine održane su dvije sjednice Stožera za zaštitu i spašavanje. Prvi puta sjednica je održana 23. ožujka
2011. godine na kojoj se raspravljalo o analizi sustava zaštitie i spašavanja u 2010. godini te utvrđivanju smjernica za
razvoj sustava u 2012. godini. Druga sjednica održana je 22. listopada 2012. godine u sklopu javne vježbe zaštite i
spašavanja. Kako na području grada Belišća nije bilo pojave veće nesreće ili katastrofe nije niti bilo potrebe za hitnim
sazivanje sjednice Stožera tijekom 2011. godine te se rad ovog operativnog tijela odnosio na provedbu redovnih
aktivnosti.
2.1.1. Javna vježba zaštite i spašavanja SPAS 2011. BELIŠĆE
Po prvi puta prošle godine, točnije 29. listopada u Centru grada Belišća, na zgradi na adresi Trg Ante Starčevića 9
održana je javna vježba svih redovnih službi u sustavu zaštite i spašavanja na području grada Belišća. Sudionici vježbe
bili su DVD Belišće (12 osoba), DVD Bistrinci (5 osoba), Hrvatska Gorska služba spašavanja (5 osoba), Crveni križ
Valpovo (15 osoba), Hitna medicinska pomoć (2 osobe), Policija (2 osobe), Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
(2 osobe) i Županijski centar 112.
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Cilj vježbe bio je upoznavanje sa koordinacijom rada redovnih službi zaštite i spašavanja grada Belišća, načinom
obavljanja evakuacije osoba iz ugroženog objekta, taktičkim pristupom spašavanja osobe, korištenjem unutarnje navale i
opreme za gašenje pjenom, načinom i mjestom snabdijevanja vozila vodom, spašavanjem osoba s visina od strane
Hrvatske gorske službe spašavanja, zbrinjavanjem unesrećenih od strane Hrvatskog crvenog križa i hitne medicinske
pomoći, osiguranjem prostora događaja od strane policijskih službenika. Taktički zadatak vježbe imao je za pretostavku
da je došlo do požara u stanu na drugom katu uslijed eksplozije plina. Dvije osobe iz stana pokušale su spriječiti širenje
požara i spasiti osobe stvari. Pri tome jedna osoba zadobila je opeklinu 2. stupnja na podlaktici, a druga opeklinu 3.
stupnja na šaci. Iz susjednog stana istrčale su dvije osobe na hodnik i od straha počele bježati na krov zbog smjera širenja
požara i velike količine dima. Penjući se jedna osoba je zadobila ogrebotinu na podlaktici, a druga osoba je doživijela šok
te iskazuje paničnu reakciju. Jedan stanar iz trećeg stana je bježao prema izlazu stubišta i nespretno je doskočio na desnu
nogu i u padu zadobio prijelom desne potkoljenice. Zadaci koji su ispunjeni tijekom vježbe odnose se na evakuaciju svih
osoba iz objekta zgrade na određeno zborno mjesto. Vatrogasna postrojba DVD-a Belišće kao prva koja je došla na
mjesto događaja obavila je spašavanje osobe koja je ostala u ugroženom objektu i izvođenje unutarnje navale za gašenje
požara u objektu korištenjem izolacijskih aparata i mlaznice voda/pjena iz modula HDL. Druga navalna grupa
korištenjem ljestava i brze navale preko povišenog podesta iznad trgovine ide prema unutarnjoj naveli kroz prozor stana.
Vatrogasna postrojba DVD-a Bistrinci kao zadatak je imala snabdijevanje naprijed navedenih vozila s vodom i gašenje
zapaljivih plastičnih materijala korištenjem opreme za stvaranjem srednje pjene. Radi spašavanja osoba koje su se
sklonile na krovištu zgrade, pozvana je Gorska služba za spašavanje koja je obavila evakuaciju istih. Radi većeg broja
ugroženih osoba koji se moraju zbrinuti, pozvan je i Crveni križ koji je pružio neophodnu pomoć. Na mjesto događaja
došla je policija i vozilo Hitne pomoći, a radi velike ugroze stanovnika i broja hitnih službi koje sudjeluju u sprečavanju
nesreće, sazvana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja u prostorijama vatrogasnog doma u Belišću koji su ovu vježbu
ocijenili vrlo uspješnom kao i koordinaciju zajedničkog rada.
2.2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva
Temeljem izvješća Vatrogasne zajednice grada Belišća o provedenom zapovjedničkom pregledu ustanovljeno je da
postojeća vatrogasna oprema danas zadovoljava po Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasnih
postrojbi na području grada, a što se uspjelo ostvariti planskom nabavkom vatrogasne opreme iz sredstva proračuna
Vatrogasne zajednice grada Belišća i vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. Prema izvješću Vatrogasne
zajednice grada Belišća prosječna starost vozila na području grada je 30 godina, što zaista predstavlja punu punoljetnost,
a ujedno velike troškove za održavanje vozila u ispravnom stanju, dok je zaštita od požara na području grada poboljšana
nabavkom novog vatrogasnog vozila za potrebe središnje vatrogasne postrojbe. VZ grada Belišća prema procjeni danas
broji 461 člana. Profesionalna vatrogasna postrojba tvrtke Belišće d.d. koja je pružala pomoć dobrovoljnim vatrogascima
u zaštiti od požara na području grada Belišća, 2001.godine brojala je ukupno 20 profesionalaca, koji su u svome radu bili
raspoređeni na način da je u prvoj smjeni bilo ukupno 9 vatrogasaca, u drugoj smjeni 8 vatrogasaca, dok je u trećoj
smjeni bilo raspoređeno ukupno 5 vatrogasaca. Danas, prema podacima iz postojeće procjene profesionalna vatrogasna
postrojba organizirana je na način da je po jedan vatrogasac u smjeni, dok su četiri vatrogasca osposobljena za
profesionalnog vatrogasca koji ugovorom o radu uz radnu obvezu prema potrebi imaju obvezu vatrogasnog djelovanja.
Upravo ovakvo stanje dovelo je do toga da se danas ali i u budućnosti sve više moramo oslanjati na dobrovoljno
vatrogastvo. U cilju poboljšanja spremnosti i učinkovitosti u gašenju požara, a u svezi s okolnostima smanjenja broja
profesionalnih vatrogasaca u profesionalnoj postrojbi tvrtke Belišće d.d., revizijom Procjene i Plana zaštite od požara
određeno je da se središnja vatrogasna postrojba DVD Belišće formira kao poluprofesionalna postrojba na način da se
pored dobrovoljnih članova osigura zapošljavanje 6 vatrogasaca sa 24 sata dežurstvom. Osim toga, određeno je i potreba
nabavke autocisterne i vozila za prijevoz ljudi s odgovarajućom opremom.
U okviru vatrogasne zajednice grada Belišća imenovano je zapovjedništvo koje broji 9 članova, a koje čine zapovjednici
vatrogasnih postrojbi vatrogasnih društava s područja grada Belišća te zapovjednik i dozapovjednik VZ grada Belišća
prema svojoj funkciji.
Zapovjedništvo VZ grada Belišća čine:
1. Dubravko Čovčić – zapovjednik VZ grada Belišća,
2. Ivan Vincetić – dozapovjednik VZ grada Belišća,
3. Siniša Ledinščak- zapovjednik DVD-a Bistrinci,
4. Dominik Nemec-pomoćnik zapovjednika DVD-a Belišće,
5. Josip Pavoković – zapovjednik DVD-a Bocanjevci,
6. Željko Berečić – zapovjednik DVD-a Vinogradci,
7. Ivica Talafuk – zapovjednik DVD-a Tiborjanci,
8. Josip Kozina – zapovjednik DVD-a Veliškovci,
9. Tomislav Guljaš – zapovjednik DVD-a Gat.
2.3. Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite
Zapovjedništvo civilne zaštite
Za zapovjedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na
području grada Belišća, sukladno odredbama članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
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zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite u koje su
imenovani Josip Koprivnjak za zapovjednika, Slavko Milekić za načelnika, Damir Barišić za operativca. Za pomoćnike za
mjere CZ-a imenovani su Zdravko Vuksanić, Danijel Kardoš i Ivan Vincetić te za članove Josip Sitarić, Ljerka Vučković,
Zlatko Adjulović, Željko Vidaković, Pavo Milekić i Željko Čakalić.
Postrojba civilne zaštite opće namjene
U suradnji s Uredom za obranu Valpovo i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a sukladno Zakonu o zaštiti i
spašavanju ("Narodne novine" br.174/04 i 79/07) te Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br.111/07), osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene, a kao mjesto
za okupljanje postrojbe, određeno je pomoćno igralište NK "Belišća" u Belišću. Strukturu.
U okviru osnovane postrojbe Tim civilne zaštite opće namjene čine zapovjednik Slaven Tatić, zamjenik zapovjednika
Kristijan Šošić i bolničar Saša Rapan.
I skupina:
- zapovjednik: Daniel Žaja
1. ekipa: Josip Hata, Davor Kaučić i Nikola Ivanović
2. ekipa: Andrej Šokac, Miroslav Maričić, Perica Borić
3. ekipa: Krešo Čolaković, Silvio Šargač, David Šomođi
II skupina:
- zapovjednik: Damir Barišić
1. ekipa: Damir Birovljević, Dario Lopušić, Domagoj Tomić
2. ekipa: Dinko Jelkić, Željko Kovačić, Tihomir Čorba
3. ekipa: Dragan Anušić, Mario Cving, Igor Horvat
III skupina:
- zapovjednik: Goran Kupčerić
1. ekipa: Siniša Švec, Hrvoje Kraljik, Igor Bednaić
2. ekipa: Saša Matoković, Marko Špoljarić, Darko Sokolović
3. ekipa: Miodrag Špoljarić, Željko Čakalić, Velimir Gumbas
2.4. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti
2.4.1. MUP - Policijska postaja Valpovo
Na području grada Belišća djeluje Policijska postaja Valpovo, a od 2004. godine i kontakt policajac s osnovnim zadatkom
rješavanja problema građana u lokalnoj zajednici, te obavljanje različitih preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje
protupravnog ponašanja stanovništva. Tijekom 2011. godine u suradnji s gradom Belišće Osnovnom školom Ivana
Kukuljevića u Belišću obavljani su poslovi na sprječavanju delikventnog ponašanja mladih u zajednici, posebno tijekom
prošle godine kada je zabilježen povećani broj kaznenih djela mlade populacije građana. Zbog potrebe službe kontakt
policajac je iz Belišća veći dio godine premješten na druge lokacije izvan grada Belišća, što je rezultiralo i povećanju broja
delikventnog ponašanja. Tijekom druge polovice 2011. godine kontakt policajac je ponovno vraćen na područje grada
Belišća što je rezultiralo stagnaciji prekršaja. Trenutni prioritet rada kontakt policajca je suzbijanje nasilja među mladima
te u tu svrhu ostvarivanje još bolje suradnje s obrazovnim institucijama na području grada Belišća. Poticanjem i
uključivanjem mladih u različite sportske aktivnosti nastojao je
U cilju učvršćivanja suradnje jedinice lokalne samouprave s policijom i praćenju, uočavanju negativnih pojava ili
ponašanja te predlaganje konkretnih rješenja tijekom 2011. godine, u okviru rada Vijeća za prevenciju održan je tijekom
veljače 2011. godine radni sastanak osnovane radne grupe Vijeća na kojem je zaključeno kako je potrebno djelovati na
području prevencije nasilja u obitelji, nasilja među vršnjacima kao i sprečavanje nereda na nogometnim utakmicama za
što je Policijska postaja Valpovo već poduzela određene aktivnosti. Na sastanku je donesen zaključak da se za sada
provedu dva projekta i to Prevencija prekršaja počinjenih od strane mladih vozača i kandidata za polaganje vozačkog
ispita koji je predložen od strane Srednje škole Valpovo kao i Prevencija nasilja u romskim obiteljima koji je predložen
od strane službenika Policijske postaje Valpovo. U listopadu 2011. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju na
kojoj je zaključeno kako dolazi sve više do povećanja broja kaznenih djela maloljetnika gdje se najčešće pojavljuju krađe
i provalne krađe. Istaknut je i veliki problem kocke i klađenja maloljetnika te je u svezi s time zaključeno kako je
potrebno u prethodnom razdoblju organizirati radionice i predavanja putem kojih bi se djeci u školama objasnile
posljedice takve vrste ovisnosti. U cilju ostvarivanja veće sigurnosti predškolske djece u prometu, a zbog podizanja
razine svijesti mladih vozača o opasnostima brzine u prometu, odlučeno da je se iniciraju predavanja na navedenu temu u
autoškolama.
U studenom s predstavnicima stanara na području mjesta Belišće, a u organizaciji Policijske postaje Valpovo, održano je
predavanje na temu „Prevencija krađa i provalnih krađa u gradovima – zajedno u zaštiti osobne imovine.
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2.4.2. MORH - Ured za obranu Valpovo
U okviru Ministarstva obrane za područje grada Belišća djeluje Ured za obranu čije je sjedište u zgradi Ureda državne
uprave u Valpovu. Ured trenutno obavlja poslove vođenja evidencije vojnih obveznika, a u slučaju ratnog stanja i
neposredne ugroženosti i neovisnosti nacionalnog teritorija Ured za obranu Valpovo nadležan je za mobilizaciju postrojbi
Hrvatske vojske.
U slučaju civilizacijskih katastrofa koji bi imali za potrebu angažiranja svih raspoloživih snaga zaštite i spašavanja, Ured
za obranu Valpovo u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje obavlja mobilizaciju osoba upisanih u vojnu
evidenciju s područja djelovanja.
2.5. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava
zaštite i spašavanja na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Službe i pravne osobe koje imaju
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima ugroza kao što su
ribolovna društva, lovačka društva i sl.
2.5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Tijekom 2011.godine rad ovog Društva obilježile su različite aktivnosti usmjerene na zaštitu i spašavanje, a veliki dio
aktivnosti odnosio se na provođenje tečajeva prve pomoći za vozače, mladež i zaštitu na radu. Zatim poslovi na
prikupljanju humanitarne pomoći, program pomoć u kući te priprema obroka i opskrba korisnika Centra za socijalnu skrb
i starijih članova Crvenog križa. Posebna pozornost posvećuje se radu sa mladima gdje djeluje i Klub mladih koji broji
15 članova.
a) Osposobljavanje za pružanje pomoći i prevencija ovisnosti
Pri Gradskom društvu Crvenog križa Valpovo osnovan je Tim za prevenciju ovisnosti kojeg čini četiri člana i to liječnik,
psiholog, pedagog i socijalni radnik čiji je rad usmjeren prema obrazovnim institucijama i edukaciji učenika.
b) Dobrovoljno davalaštvo krvi
Društvo Crvenog križa Valpovo organizira i provodi redovite akcije davanja krvi u Veliškovcima i Belišću. U 2011.
godini u Belišću je akcijama darivanja krvi pristupilo 955 osoba što je za 80 osoba više u odnosu na 2010. godinu. Od
navedenog broja 151 osoba odbijeno iz zdravstvenih razloga, a od planiranih 690 doza krvi prikupljeno je 804 doza dok
je 21 osoba prvi puta dalo krv, što je povećanje za 2 osobe u odnosu na 2010. godinu. U Veliškovcima je akcijama
darivanja krvi pristupilo ukupno 51 osoba, gdje je 9 osoba odbijeno, a od planiranih 60 doza krvi prikupljeno je 42 doze.
c) Prva pomoć
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo u okviru svoje redovne aktivnosti i educiranje građana za pružanje prve pomoći
i to za vozače iz postojećih autoškola te za radnike pravnih i fizičkih osoba za pružanje prve pomoći ozlijeđenim i
oboljelim radnicima na radu. Pored toga, provodi se obuka i natjecanje mladih u znanjima i vještinama pružanja prve
pomoći (gradsko i međužupanijsko natjecanje ekipa mladih). Tijekom 2011. godine provedena su 23 tečaja za 246
vozača, 2 tečaja za 27 polaznika mladeži, 7 tečajeva za 74 polaznika za zaštitu na radu te 1 tečaj za 10 polaznika za
obnovu znanja.
d) Zdravstveni odgoj
Osnovni cilj ove aktivnosti provodi se sa osnovnim ciljem širenja znanja, zdravstvene kulture i zdravstvenih navika,
educiranje građana i učenika o važnosti čuvanja zdravlja i poduzimanje preventivnih mjera za sprječavanje širenja
zaraznih i drugih bolesti (brošure, letci, plakati – ptičja gripa, TBC, svinjska gripa.
U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Centrom za socijalnu skrb Valpovo upućeno je 4 djece, učenika
3. razrednog odjela OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, na šestodnevni oporavak i školu plivanja u Edukacijski centar
Osječkog Crvenog križa u Orahovicu.
e) Humanitarna intervencija i socijalni rad
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo tijekom godine prikuplja humanitarnu pomoć, distribuira dobivene pakete
HCK-a, pomagala i odjevne predmete od drugih donatora. Pojedinačne intervencije tijekom godine rješavaju se iz
vlastitih sredstava solidarnosti po odluci odbora i ravnatelja.
U kuhinji Gradsko društva svakodnevno se priprema prosječno 97 obroka za odrasle osobe i odvozi se kućama. Od toga
50% osoba su korisnici prava na socijalnu pomoć, a preostali broj su članovi Crvenog križa koji nisu u mogućnosti sebi
pripremiti kuhane obroke te ih sami plaćaju. U Belišću je prosječno 20 korisnika mjesečno, a tijekom godine isporuči se
7276 obroka za osobe koji su korisnici prava na socijalnu pomoć putem Centra za socijalnu skrb. Prosječan broj
korisnika ove vrste usluge koji su članovi Crvenog križa je 23 osobe mjesečno, a tijekom godine isporuči se 5520 obroka.
f) Edukacija u borbi protiv mina
U suradnji s ravnateljem Gradskog društava Crvenog križa Valpovo instruktor Stjepan Koški organizirao je u mjesecu
travnju – mjesec borbe protiv mina nekoliko predavanja i radionica za učenike Osnovne škole I.Kukuljevića Belišće u
cilju stalnog učenja, ponavljanja i podsjećanja na opasnosti od mina. Također u suradnji s Hrvatskim radiom Valpovština
medijski se upozoravalo na ovaj problem kroz zvučni i govorni spot.
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g) Spašavanje života na vodi
Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa osposobljava spasioce, čije su licence priznate u cijelome
svijetu (u sustavu ILS-a) s ciljem razvoja praktičnih znanja u osposobljavanju, prevenciji i spašavanju na/u vodi,
osiguranje nadzora i sigurnosno označavanja svih kupališta te poticanje ekološke zaštite okoliša. Za područje županije
tečajevi i osposobljavanja organiziraju se pri Crvenom križu u Osijeku.
h) Služba traženja
Sadržaj rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa danas, još uvijek se najvećim dijelom odnosi na traženje nestalih u
Domovinskom ratu, drugim oružanim sukobima u svijetu, uključujući i pitanja u svezi II. svjetskog rata (provjere i
izdavanje potvrda za vrijeme provedeno u zarobljeništvu i internaciji), na traženje nestalih u prirodnim nepogodama i na
tzv. mirnodopska traženja članova obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske, turističke i druge migracije. Pri
Gradskom društvu Crvenog križa Valpovo djeluju osobe osposobljene za ove aktivnosti. U proteklom razdoblju članovi
službe sudjelovali su na seminaru za predavače, a nabavljena je i potrebna oprema za rad (računalni program i druga
uredska oprema)
i) Priprema i odgovor na katastrofe
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo formiralo je Interventni tim za djelovanje u katastrofama koji čini 11 članova. S
područja grada Belišća u tim su uključeni volonteri Boris Karša i Stevo Hosi koji su ujedno i članovi Skupštine.
2.5.2. Dom zdravlja Valpovo i Hitna medicinska pomoć
Dom zdravlja Valpovo obavlja djelatnost pružanja zdravstvene zaštite stanovništva s područja Valpovštine u sklopu
zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.
Dom zdravlja u svom sastavu, a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima opću/obiteljsku medicinu,
patronažnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, laboratorijsku, sanitetski prijevoz te u okviru specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostike obavlja radiološku, ultrazvučnu i oftalmološku dijagnostiku. Dio
djelatnosti Doma zdravlja obavlja se putem privatne prakse odnosno davanjem u zakup dijelova domova zdravlja (
opća/obiteljska medicina, stomatologija, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zubotehnički laboratorij).
Trenutno u okviru Doma Zdravlja Valpovo djeluju ambulatne u Belišću, Bizovcu i Petrijevcima.
U Domu zdravlja Valpovo obavljaju se sljedeće zdravstvene djelatnosti: patronaža –6 patronažnih sestara gdje je 3
raspoređeno za područje grada Belišća, RTG djelatnost, fizikalna medicina i specijalist fizijatar te 5 stomatoloških timova
U Domu zdravlja Valpovo nalaze se i privatne ordinacije koje su zakupile dio prostora i to: privatna stomatološka
ordinacija, pedijatrijska ordinacija, pulmološka ordinacija, ortodont, ginekološka ordinacija, medicionsko-biokemijski
laboratorij, Hitna medicinska pomoć, Ljekarna, 5 ordinacija opće obiteljske medicine.
U ambulanti u Belišću koja djeluje u okviru Doma zdravlja Valpovo nalaze se sljedeće ordinacije: oftamološka
ordinacija, 2 stomatološke ordinacije, ordinacija opće obiteljske medicine, fizikalna medicina, a pri Domu zdravlja
otvorena je i prva pedijatrijska ordinacija koju vodi član Stožera za zaštitu i spašavanje grada Belišća dr. Danijel Kardoš.
Otvaranje ove ordinacije uveliko će doprinijeti poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite za najmlađe stanovnike Belišća.
Osim navedenih zdravstvenih ordinacija koje djeluju u okviru Doma zdravlja Valpovo u ambulatni u Belišću djeluju i
sljedeće privatne ordinacije: medicinsko-biokemijski laboratorij, zubotehnički laboratorij, 3 ordinacije opće obiteljske
medicine, medicina rada, internistička ordinacija, ginekološka ordinacija, mikrobiološki odjel Zavoda za javno zdravstvo
pri kojem djeluje i školska medicina i ljekarna.
2.5.3. Gradska komunalna tvrtka Kombel d.o.o.
Za područje grada Belišća usvojen je Plan i Program zimske službe za period 15.11.2011.godine do 15.3.2012.godine
koji se podnosi nadležnoj Policijskoj postaji na suglasnost. Navedeni Plan dostavljen je i Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Osijek. Poslove na izvršenju Plana i Programa zimske službe obavlja gradska tvrtka Kombel d.o.o. za
komunalne djelatnosti koja posjeduju svu potrebitu mehanizaciju za kvalitetno obavljanje aktivnosti. Vrijeme djelovanja
zimske službe određuje se na temelju dnevnih prognoza vremena koja ukazuje na minimalne i maksimalne dnevne
temperature zraka, prognoze vjetrovitosti, vrste padalina, prognoze trajanja i intenzitet padalina.
2.5.4. Dobrovoljna vatrogasna društva
Na području grada Belišća osnovana je Vatrogasna zajednica koju čini sedam Dobrovoljnih vatrogasnih društava i to DVD
Belišće kao središnja vatrogasna postrojba koja je glavna interventna postrojba za područje cijeloga grada, DVD Bistrinci,
DVD Bocanjevci, DVD Vinogradci, DVD Tiborjanci, DVD Veliškovci i DVD Gat. U okviru navedenih 7 dobrovoljnih
vatrogasnih društava djeluje 461 član, od toga 190 aktivnih vatrogasaca. Profesionalna vatrogasna postrojba u
gospodarstvu tvrtke Belišće d.d. kao jedina vatrogasna organizacija sa isključivo profesionalnom jezgrom također je
uključena u rad VZ grada Belišća.
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Tijekom 2011.godine na području grada Belišća bilo je ukupno 46 vatrogasnih intervencija, a od toga 45 intervencija
gašenja požara te 1 tehnička intervencija. Prema vrstama požari su sljedeći: 5 požara stambene građevine, 1 požar
gospodarske građevine, 6 požara odlagališta otpada, 5 požara dimovodnih kanala, 24 požara trave i niskog raslinja, 1 požar
poljoprivredne površine, 1 požar šume, 1 požar drvenih građevinskih provizorija i 1 požara ostalih objekata.
Gledano po naseljima nastanka požara, u Belišću je tijekom 2011. godine bilo 18 intervencija, u Bistrincima 12
intervencija, u Bocanjevcima i Vinogradcima po 2 intervencije, u Gatu 3 intervencije i u Veliškovcima 1 vatrogasna
intervencija.
Župan Osječko-baranjske županije donio je za 2011. godinu i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara na području OBŽ u 2011. godini kojim su određene obveze JLS i rokovi njihove
provedbe. Temeljem toga, Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada Belišća izradilo je Plan zaštite od požara za žetvu
2011. godine kojim je uspostavljena motrilačko - dojavna služba u okviru DVD-a Belišće, Veliškovci i Bocanjevci u
vremenu početka zriobe žetve sve do završetka žetvenih radova. Dežurstvo je organizirano svakodnevno u vremenu od 22
sata navečer do 5 sati ujutro.
2.5.5. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Osijek
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja osnovana je 2.travnja
2009.godine stanica u Osijeku. Gorska služba spašavanja specijalizirana je za spašavanje s nepristupačnih terena i po
teškim vremenskim prilikama. Pored planinskih područja, Gorska služba spašavanja često djeluje i u urbanim sredinama
(npr.akcije na visokim objektima, tunelima, cijevima, ekstremnih sportova i sl.). Stanica je osnovana na isključivo
volonterskoj osnovi i djeluje 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a raspolaže sa dva osobna vozila, novim motornim
čamcem za spašavanje sa svom opremom te prikolicom za isti. U planu je nabavka terenskog vozila s pogonom na sva
četiri kotača posebno prilagođeno za gorsko spašavanje te specijalnom prikolicom za prijevoz potražnih pasa, a trenutno
Stanica raspolaže sa dva obučena psa tragača. U 2011. godini potrošeno je 148 radnih dana na osnovno zbrinjavanje i
održavanje pasa. Stanica redovno svaki tjedan održava svoje sastanke, a samo za hladni pogon utrošeno 268 radnih dana
volonterskog rada. Tijekom cijele godine pripadnici Stanice treniraju i vježbaju održavajući spremnost, a pripravnici su
tijekom 2011. godine polagali tečaj prve pomoći, speleospašavanja te spašavanja na divljim vodama. U studenom je pri
član stanice Osijek položio iznimno težak i zahtjevan ispit za gorskog spašavatelja. Stanica ima dva potražna tima
(čovjek i pas) koji su svaki mjesec odlazili na radne vikende Komisije za potrage i lavine HGSS-a. Jedan od pripadnika
završio je specijalizaciju za voditelja potrage koji je sada spreman voditi sve tipove akcija spašavanja. Tijekom 2011.
godine Stanica Osijek aktivirana je 4 puta na području Županije ali i na 2 potrage na području RH s utrošenih 34 radna
dana. Prema učinjenoj analizi primječen je porast broja akcija spašavanja tijekom 2011. godine i prema mišljenju Stanice
očekuje se i daljnje povećanje u nadolazećem razdoblju. Pripadnici HGSS-a Stanice Osijek sudjelovali su tijekom 2011.
godine svojim volonterskim radom na ukupno 68 različitih aktivnosti sa utrošenih 875 radnih dana, a s obzirom na visoke
troškove opremanja i obučavanja spašavatelja, u planu je u suradnji sa lokalnim samoupravama na području Županije
kontinuirano osiguravati financijska sredstva za opremanje Stanice u Osijeku potrebnom opremom.
2.5.6. Ostale pravne osobe
Na području Grada Belišća registrirane su i djeluju različite druge udruge od značaja za zaštitu i spašavanje koje se u
suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati za navedene potrebe: Lovačko društvo Vepar Belišće, Udruga
športskih ribolovaca Belišće, Udruga športskih ribolovaca Podravac, Udruga športskih ribolovaca Virje-Gat, Kinološko
društvo Belišće, Hrvatsko planinarsko društvo „Belišće“, Radio klub Belišće 9A1KDE i Udruga centar mladih.
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je
uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i
izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju.
Temeljem važećeg Prostornog plana grada Belišća sadržane su sljedeće odredbe vezane uz planirane mjere zaštite i
spašavanja na području grada Belišća.
3.1. Okoliš
3.1.1. Kakvoća zraka
Preporučena vrijednost kakvoće zraka s obzirom na rezultate mjerenja onečićenja zraka taložnom tvari iznosi 20g/100
m2/dan. Ispitivanja kakvoće zraka potrebno je dopuniti utvrđivanjem koncentracije olovnih spojeva, dušikovih oksida,
ugljik-oksida kao i konačnih produkata izgaranja goriva u motorima te količine lebdećih čestica u zraku. Uz to potrebno
je nastaviti mjerenja, te načiniti katastar emisija kako bi se kompletiralo poznavanje kakvoće zraka na području Županije.
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U razdoblju od 12. do 16. kolovoza 2011. godine grad Belišće zaprimio je više prijava gradađa u svezi pojave neugodnih
mirisa uz napomenu da se isti osjeti unazad godinu dana sve češće. Slijedom pristiglih prijava, viši inspektor zaštite
okoliša je dana 16.8.2011. godine obavio nadzor u tvrtki Belišće d.d., a koja između ostalog obavlja pročišćavanje
otpadnih voda (komunalnih i vlastitih) te u svom poslovanju koristi stacionarne izvore onečišćujućih tvari u zrak.
Nadzorom nisu utvrđene povrede propisa iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, dok je predmet upućen na postupanje
vodopravnoj inspekciji.
Sukladno zakonu o zaštiti zraka, inspekcija zaštite okoliša zatražila je od grada Belišća da utvrdi opravdanost sumnje da
je došlo do onečišćenja zraka o donosene odluku o mjerenjima posebne namjene sa sadržajem i razdobljem mjerenja ili
procjeni razinu onečišćenosti. Na temelju utvrđene liste ovlaštenih pravnih osoba, Gradonačelnik je dana 22. kolovoza
donio Odluku kojom su utvrđeni razlozi, sadržaj i način financiranja mjerenja posebne namjene na području grada
Belišća. U cilju realizacije projekta praćenja kvalitete zraka, tijekom 2011. godine obavljeno je nekoliko radnih sastanaka
ali su se i pronalazile mogućnosti za ostvarivanje prekogranične suradnje na njegovoj realizaciji.
3.1.2. Zaštita voda
Zaštita voda propisana je Zakonom o vodama, a ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i izvorima
onečišćenja, sprečavanjem, ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koji mogu utjecati na onečišćenje voda i
stanja okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti
voda. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću saniran je u kolovozu 1997.godine i od tada radi kontinuirano.
Područja na kojima se nalaze izvorišta moraju biti zaštićena od namjernog ili slučajnog zagađenja i od drugih utjecaja
koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njenu izdašnost. Nakon izrade Studije razvitka
vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije utvrdit će se sva izvorišta kao i zone sanitarne zaštite.
3.1.3. Utjecaj na tlo
Sve površine tla sposobne za poljoprivrednu proizvodnju raspoređene su prema plodnosti u osam bonitetnih klasa i dvije
potklase u svakoj klasi (Pravilnik o bonitiranju zemljišta, NN 47/82, 50/82). Procjena kakvoće šumskih tala utvrđuje se
bodovanjem trajnih svojstava njihove plodnosti. Uzme li se u obzir podjela tala između poljoprivrede i šumarstva, tada
šumarstvu pripadaju V., VI. i VII. bonitetna klasa.
Procjenjeni oblici i uzroci oštećenja tala pokazuju da je na području istočne Hrvatske prisutno srednje i jako oštećenje
tala uzrokovano pesticidima i drugim biocidima, komunalnim i industrijskim otpadnim vodama, smanjenjem humusa,
stagnacijom vode u tlu, kvarenjem strukture i zbijanjem tla, izgradnjom naselja, tvornica te trajnih građevinskih objekata.
Radi očuvanja tala mora se uspostaviti sustav trajnog motrenja kojim bi se prikupile podrobne informacije o stanju tala i
utjecaju prirodnih čimbenika i ljudskih aktivnosti na tlo kao i procesima oštećenja i onečišćenja tala.
3.2. Smjernice za zaštitu od požara i elementarnih nepogoda
Prostornim planom grada Belišća predviđene su sve mjere zaštite od požara i eksplozije u skladu s važećim hrvatskim
propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku i pravilima tehničke prakse prilikom projektiranja građevina.
Osim toga, propisani su i uvjeti kojih se, u skladu s važećim zakonskim propisima, mora pridržavati prilikom izrade
detaljnih planova, izgradnje građevina i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine ili plinovi,
mjesta za gradnju građevina u kojima se obavlja proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari te mjesta za civilna
strelišta, poslovne prostore za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravljanje i prepravljanje oružja. Radi
omogućavanja spašavanja osoba iz građevine, kao i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora
imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora
se, ukoliko ne postoji, predvidjeti hidrantska mreža.
3.3. Smjernice za zaštitu od ratnih opasnosti
Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva grade se u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za skloništa
(SL 55/83) obavezno u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko 2.000 stanovnika. Prema stupnju
ugroženosti od ratnih opasnosti i opasnosti u miru naseljena mjesta svrstavaju se u I. do IV. stupnja ugroženosti koja se
potom razvrstavaju u jednu ili više zona u kojima se grade skloništa određene otpornosti ili osigurava zaštita stanovništva
na drugi način. Grad Belišće ulazi u kategoriju naselja III. stupnja ugroženosti (malo ugroženi gradovi) u kojima živi
preko 5.000 do 10.000 stanovnika. U skladu s navedenim Pravilnikom, a na osnovu određenih zona ugroženosti, područje
grada Belišća potrebno je razdijeliti na zone u kojima se osigurava zaštita stanovništva:
- u gusto naseljenim dijelovima grada (jedna ili više zona) grade se skloništa za zaštitu od radijacije koja moraju štititi od
zračenja radioaktivnih padavina gustinom zbijenog materijala na stropnoj ploči ukupne težine ploče 750 kg/m2 ako se
grade izvan zgrade ili 500 kg/m2 ako se grade u zgradi.
- na preostalom području grada (jedna ili više zona) zaštita stanovništva osigurava se u zaklonima. Porodična skloništa
otpornosti od 30 kPa grade se u svim zonama u kojima je obvezna izgradnja skloništa bilo koje otpornosti. Skloništa se
ne grade u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija, ispod zgrada viših od 10 etaža, u razini nižoj od podruma
zgrade i u plavnim područjima.
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Grad Belišće određuje zone ugroženosti, na određenoj daljini omeđenoj krivuljama drugog reda od građevina koje bi
mogle biti cilj napada u ratu i od građevina kod kojih bi veliki kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli uzrokovati
kontaminaciju zraka i okoliša, a prema procjenama ugroženosti i stupnju ugroženosti grada.
Na području grada Belišća postoje tri skloništa za zaštitu i spašavanje stanovništva.
1. Sklonište osnovne zaštite - adresa: Belišće, Vijenac J.J.Strossmayera 56.
Voditelj skloništa: Slobodan Soldo, Belišće, Vij.J.J.Strosmayera 56
Otpornost skloništa:100 kPa, Kapacitet: 200-500 osoba.
2. Sklonište osnovne zaštite - adresa: Belišće, Vijenac J.J.Strossmayera 61.
Voditelj skloništa: Monja Miholjčević, Belišće, Vij.J.J.Strosmayera 62
Otpornost skloništa:100 kPa, Kapacitet: 80-200 osoba, Ukupna površina skloništa: 80m2
3. Sklonište osnovne zaštite - adresa: Belišće, A.G.Matoša 4.
Voditelj skloništa: Željko Eberl, Belišće, K.Tomislava 53.
Otpornost skloništa:100 kPa, Kapacitet: 200-500 osoba, Ukupna površina skloništa: 120m2
4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Financijska sredstva koja su planirana i utrošena za razvoj sustava zaštite i spašavanja prema pojedinim sudionicima utvrđena su
Proračunom grada Belišća za 2011.godinu. Za vatrogasnu zajednicu grada Belišća u 2011.godini isplaćen je novčani iznos za
redovnu djelatnost od 175.000,00 kn i 55.000,00 za nabavku vatrogasne opreme. Za potrebe obavljanja djelatnosti Gradskog
društva Crvenog križa Valpovo isplaćen je iznos od 45.000,00 kn te za financiranje zdravstvene djelatnosti medicinskobiokemijski laboratorij ambulante u Belišću iznos od 30.000,00 kn godišnje. Za potrebe rada HGSS-a stanice Osijek isplaćen je iz
Proračuna Grada Belišća iznos od 5.000,00 kn.
Udruge koje su navedene kroz ovu analizu koje se kroz svoje redovite aktivnosti direktno ili indirektno bave poslovima
zaštite i spašavanja financiraju se proračunskim sredstvima grada Belišća kroz Program javnih potreba.
5. ZAKLJUČNE OCJENE
Prema podacima koji su navedeni u ovoj analizi razvidno je da grad Belišće raspolaže sa snagama koje je moguće
angažirati u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara kako u vrijeme ratnog stanja i neposredne ugroženosti i
neovisnosti teritorija RH, tako i u vrijeme nastanka nepredvidivih civilizacijskih katastrofa, osobito u slučaju potresa,
poplava i sličnih vremenskih nepogoda.
Provedenom analizom kroz proteklih nekoliko godina utvrđeno je kako se iz godine u godinu intenzivno poboljšava
sustav zaštite i spašavanja. Grad Belišće u svakom trenutku ima na raspolaganju prevenstveno gotove snage zaštite i
spašavanja. Pod time se misli osobito na vatrogasne postrojbe, policiju, medinsku pomoć, Crveni križ Valpovo ali i
pripadnike HGSS-a koja od svojeg osnivanja sve više radi na osposobljavanju i usavršavanju svojih kadrova. Naime, iz
ove analize vidljivo je da sve navedene redovne službe kontinuirano rade na poslovima zaštite i spašavanja tijekom cijele
godine. Pored navedenog, na raspolaganju je i postrojba civilne zaštite opće namjene, zapovjedništvo civilne zaštite kao i
Stožer za zaštitu i spašavanje koji je protekle godine na razini grada organizirao prvu zajedničku vježbu u centru grada
Belišća s namjerom da upravo na takav način redovito svake godine uvježbavamo koordinirani rad redovnih službi
zaštite i spašavanja uz potrebu obučavanja i upoznavanja s radom i civilne zaštite kao jednim od sudionika ovog sustava.
Osim toga, u gradu aktivno djeluje značajan broj udruga koje se u okviru svoje djelatnosti susreću sa nekim od oblika
zaštite i spašavanje i koje sa svojim ljudskim resursima mogu doprinijeti sigurnosti i kvaliteti sustava.
Revizijom planskim dokumenata u okviru vatrogastva određen je i budući smjer razvoja vatrogasne djelatnosti na razini
grada Belišća dok će se Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća, koja je u fazi ishođenja suglasnosti, doprinijeti određivanju pravaca djelovanja i rada svih formiranih
službi u sustavu zaštite i spašavanja.
Unatoč svim planskim dokumentima, nesumnjivo je potrebno kontinuirano provoditi prventivu u smislu osiguranja
kvalitetne razine osposobljenosti i spremnnosti za djelovanje svih raspoloživih snaga u sustavu zaštite i spašavanja na
području grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
KIasa: 810-01/09-03/01
Urbroj: 2185/02-1-12-26
U Belišću, 22. ožujka 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici održanoj 22. ožujak 2012. godine temeljem članka 28. stavak 1.
Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 40. Statuta grada Belišća
(Službeni glasnik grada Belišća br.5/09), donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA BELIŠĆA U 2012. GODINI
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području nadležnosti, te sukladno razmjeru
opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi,
materijalnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja donose se smjernice za organizaciju i razvoj
sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
potrebno je u 2012. godini provesti sljedeće aktivnosti:
- temeljem smjernica i prijedloga Državne uprave za zaštitu i spašavanje izraditi novu Procjenu
ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od mogućeg nastanka
katastrofa i velikih nesreća u skladu s važećim zakonskim propisima,
- uputiti nakon izrade planske dokumente na razmatranje i usvajanje predstavničkom tijelu,
- donijeti Plan pozivanja operativnih snaga zaštite i spašavanja grada Belišća,
- donijeti Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća,
- donijeti i provesti Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija, dezinfekcija i
deratizacija) za 2011.godinu,
- donijeti Plan i Program rada zimske službe.
2. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite)
Za osnovanu postrojbu civilne zaštite opće namjene organizirati stručno predavanje u cilju upoznavanja
sa obvezama i pravima članova u slučaju potrebe za njihovim angažiranjem.
Provesti osiguranje svih članova Stožera, Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite od nesretog slučaja i
ozljede kod ovlaštenih osiguravajućih tvrtki.
Organizirati javnu vježbu u kojoj bi zajednički sudjelovali pripadnici Stožera zaštite i spašavanja,
Zapovjedništva civilne zaštite, Postrojbe civilne zaštite opće namjene, vatrogasci, HGSS te Gradsko društvo
crvenog križa Valpovo
3. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Bitne odrednice razvoja vatrogasnih postrojbi prema planu Vatrogasne zajednice grada Belišće za 2012.
godinu su sljedeće:
- ostvarivanje Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara (Plan zaštite od požara
za vrijeme žetve)
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova prema Planu osposobljavanja i usavršavanja za
zvanje i specijalnosti te organiziranje vježbi radi pripreme vatrogasnih postrojbi za provođenje
planova zaštite od požara,
- ostvarivanje još bolje povezanosti i organiziranosti vatrogasnih postrojbi
- poticanje razvojnih programa za povećanje broja vatrogasne mladeži te intenzivirati informativnopromidžbenu djelatnost,
- ustrajati na izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu u svrhu sustavnog i trajnog rješenja načina
financiranja vatrogastva,
- prilagodba organizacije i ustroja vatrogastva prema europskim standardima,
- aktivnosti usmjerene na nabavku nove i poboljšanje postojeće vatrogasne tehnike, opreme i sredstava
za gašenje prema tipizaciji i normizaciji koja je predviđena Planom zaštite od požara grada Belišća s
ciljem podizanja razine operativne sposobnosti vatrogasnih postrojbi
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osigurati trajni prostor za djelotvoran rad središnje vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice grada
Belišća,
sukladno reviziji Procjene i Plana zaštite od požara, osigurati preduvjete za poluprofesionalizaciju
središnje vatrogasne postrojbe grada Belišća.

4. SKLONIŠTA
U suradnji s voditeljima skloništa, a prema utvrđenom postojećem stanju, u 2012. godini planirana su
financijska sredstva za tekuće održavanje, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje tri skloništa opće
namjene koja se nalaze na adresi u Belišću, Vijenac J.J.Strossmayera 56, Vijenac J.J.Strossmayera 61 i
A.G.Matoša 4. Redovito tijekom godine kontrolirati ispravnost skloništa.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
5.1 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Osijek
Prema propisanom načinu školovanja u gorskoj službi organizira se po jedan sedmodnevni tečaj, dvije
dvodnevne vježbe godišnje (tečaj prve pomoći, tečaj ljetnih tehnika spašavanja, speleo spašavanja i tečaj
komisije za potrage)
Osim toga, prisutna je i preventivna djelatnost kroz nazočnost spašavatelja na terenu tijekom masovnih akcija
i manifestacija (dežurstva) te edukacija građana i planinara kroz planinarske škole, predavanja, izložbe,
instruktaže, pokazne vježbe i sl.
U 2012. godini za aktivnosti HGSS-a stanice Osijek u Gradskom proračunu planirana su financijska sredstva u
iznosu od 5.000,00 kn.
5.2. Udruge
Na području Grada Belišća registrirane su i djeluju različite druge udruge od značaja za zaštitu i spašavanje
koje se, u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati za navedene potrebe: Lovačko društvo
Vepar Belišće, Udruga športskih ribolovaca Belišće, Udruga športskih ribolovaca Podravac, Udruga športskih
ribolovaca Virje-Gat, Kinološko društvo Belišće, Hrvatsko planinarsko društvo „Belišće“, Radio klub Belišće
9A1KDE, Udruga Centar mladih.
Udruge navedene kroz ove smjernice, koje se kroz svoje redovite aktivnosti direktno ili indirektno bave
poslovima zaštite i spašavanja, financiraju se proračunskim sredstvima grada Belišća kroz Program javnih
potreba.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
U Proračunu grada Belišća za 2012.godinu planirana su financijska sredstva za financiranje službi i pravnih
osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti, kako slijedi:
a) zdravstvena djelatnost medicinsko - biokemijskog laboratorija ambulatne u Belišću u iznos od 30.000,00 kn
godišnje.
b) za redovitu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Valpovo temeljem zakonskih obveza izdvaja se iznos od
45.000,00 kn u 2012.godini iz kojih će se financirati planirane aktivnosti vezane za pripreme djelovanja u katastrofama
7. ANALIZA KAKVOĆE ZRAKA
U suradnji s nadležnim državnim institucijama, udrugama i tijelima poduzimati aktivnosti vezane uz realizaciju
projekta postavljanja mjernih stanica na odgovarajućem mjestu u Belišću u svrhu kontrole kakvoće zraku na području
grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
KIasa: 810-01/09-03/01
Ur. broj:2185/02-1-12-27
U Belišću, 22. ožujak 2012. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2012. GODINI

R.BR.

OPIS POZICIJE

1.

PLANSKI DOKUMENTI
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
(dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija)
Procjena ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša od mogućeg nastanka
katastrofa i velikih nesreća
ukupno
CIVILNA ZAŠTITA (osposobljavanje i osiguranje)
Stožer zaštite i spašavanja
Postrojbe civilne zaštite
ukupno
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica grada Belišća
Redovita djelatnost
Nabavka vatrogasne opreme
ukupno
SKLONIŠTA
Tekuće održavanje
ukupno
UDRUGE GRAĐANA
Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Osijek
ukupno
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA
I SPAŠAVANJE REDOVITA DJELATNOST
Ambulanta Belišće
Gradskog društva Crvenog križa Valpovo
ukupno

2.

3.

4.

5.

6.

SVEUKUPNO SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PLANIRANO
ZA 2012. god.

100.000,00 kn

8.000,00 kn
108.000,00 kn

5.500,00 kn
5.500,00 kn

304.400,00 kn
55.000,00 kn
359.400,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn

30.000,00 kn
45.000,00 kn
75.000,00 kn
553.900,00 kn
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Gradsko vijeće Grada Belišća na 21.sjednici, održanoj 22.ožujka 2012. godine, temeljem članka 13.
Stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine “ br. 92/10), Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za grad Belišće („Službeni glasnik grada Belišća“ 7/11) te članka 40. stavak 1. točke
30. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09) donosi sljedeći
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belišća za 2012. godinu
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Belišća, Gradsko vijeće Grada Belišća
donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belišća za 2012. godinu (u daljnjem
tekstu: Provedbeni plan).
II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području grada Belišća potrebno je u 2012. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1.
Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za grad osigurati potreban broj vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće
b) U središnjem DVD-u Belišće organizirati vatrogasno dežurstvo sa 6 profesionalnih vatrogasaca tako
da se osigura djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna
pokrivenost grada u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje vatrogasnog operativnoga centra sa stalnim
dežurstvom i dojavom požara na telefonski broj 193 za područje cijelog Grada.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, pravne osobe
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava
na području Grada Belišća.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica grada Belišća
1.2.
Normativni ustroj zaštite od požara
a) Grad Belišće dužan je organizirati dimnjačarsku službu na svojem području sukladno važećim
propisima. Izvršiti ispitivanje stanja dimovodnih kanala i njihovo održavanje, u svezi s time konzultirati s
dimnjačarom koji je dobio koncesiju za održavanje i čišćenje dimnjaka i ložišta u naseljima te ga uključiti
u nadzor kao stručnu osobu koja bi mogla registrirati većinu domaćinstava s neispravnim ili slabo
održavanim dimnjacima.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće
b) Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara grada sa pravnim osobama u gradu.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, pravne osobe
c) Kroz preventivnu komisiju obaviti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na objektima i
prostoru pravnih i fizičkih osoba za koje se ima saznanje da su ugroženi od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica grada Belišća
2. Tehničke mjere
2.1.
Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih
postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem prostora.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, pravne osobe
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b) Opremiti središnju vatrogasnu postrojbu Belišće sa autocisternom i drugom potrebitom vatrogasnom
opremom, a ostale vatrogasne postrojbe na području Grada Belišća sukladno Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) i Pravilnika o minimumu opreme i
sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02).
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, pravna osobe koje imaju vatrogasne postrojbe
2.2.
Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do
lokaliziranja i gašenja požara potrebno je sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u
tehničkom smislu osigurati trajno učinkovito funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara i dojave
požara na broj 193 odnosno 112.
Izvršitelj zadatka: grad, pravna osobe koje imaju vatrogasne postrojbe
3. Urbanističke mjere
3.1.
U postupku donošenja prostorno - planske dokumentacije ( prvenstveno provedbene ) ovisno
o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Urbanističkim planovima riješiti pristupe vatrogasnim vozilima do svih objekata i osigurati pravilan
razmještaj građevina radi sprječavanja prenošenja požara sa jedne građevine na druge građevine.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu
prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće , pravne osobe koje upravljaju javnim cestama, pravne osobe
3.3. Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, pravne osobe
3.4. Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima. Izraditi projektno tehničku
dokumentaciju za vanjsku hidrantsku mrežu naselja Bistrinci, postaviti potreban broj hidranata, označiti i
dovesti u ispravno stanje.
Izvršitelj zadatka: Grad Belišće i Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
3.5. Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnom
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara (rijeka
Drava i Karašica). Izvršitelj zadatka: grad Belišće
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
a) Otpad se, sukladno Zakonu o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) smije
skladištiti, uporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenim za tu namjenu na
propisan način. Na odlagalištima koja zadovoljavaju propisane uvjete i koja se planiraju koristiti do
uspostave Županijskog centra za gospodarenje otpadom obvezna je primjena odredbi Pravilnika o
načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07. i
111/11.), te drugih propisa kojima je regulirana zaštita na radu i zaštita od požara. U svrhu sprječavanja i
ublažavanja mogućih utjecaja na okoliš, redovito poduzimati mjere propisane Planom intervencija za
situaciju požara i eksplozije odlagališta otpada u Belišću.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
b) U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u najkraćem mogućem roku,
putem vatrogasne postrojbe koja će pristupiti gašenju na siguran način.
Izvršitelj zadatka: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
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5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti
okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara u razdoblju
od 01.04. do 30.09. Kontinuirano provoditi izvješćivanje pučanstva putem lokalne radio postaje Hrvatski
radio Valpovština, letaka i dr. o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće
b) Organizirati i poduzimati mjere za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava na miniranom zemljištu kako
bi se omogućilo vatrogasno djelovanje i na tom području Grada. Minirane šumske površine gdje nema
redovitog održavanja protupožarnih prosjeka, te tamo gdje zbog miniranja nije moguće održavanje šume –
požarno odvoje od poljoprivrednih površina na najpovoljniji način.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, Hrvatski centar za razminiranjec) Korisiti sve oblike javnog priopćavanja
(radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, Vatrogasna zajednica grada Belišća
d) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a
prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednoga zemljišta, stanovnicima
naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera,
kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. Izvršitelj zadatka:
grad Belišće
e) Provoditi sve mjere propisane gradskim aktima u cilju uređivanja i održavanja rudina, živica i međa,
poljskih putova i kanala sukladno važećim propisima. Izvršitelj zadatka: grad Belišće
f) Obavezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine, te za građevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju
g) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru
moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: grad Belišće, Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, fizičke i pravne osobe koji su
vlasnici zemljišta na kojim se nalaze pričuve vode za gašenje požara.
h) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u
neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na
sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini požara
i) Obavezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obavezno čišćenje zemljišnoga pojasa uz ceste od lako
zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo
širenje.
Izvršitelj zadatka: Grad Belišće, Hrvatske ceste d.o.o, Uprava za ceste Osječko-baranjske županije,
j) Obavezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lako zapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle izazvati
požar i omogućiti njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice
III.
Nadležno upravno tijelo Grada Belišća upoznat će sa sadržajem ovog Provodbenog plana sve pravne subjekte
koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
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IV.
Sredstva za provedbu obveza Grada Belišća koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana, osigurati će se do
visine utvrđene Proračunom Grada Belišća za 2012. godinu
V.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Belišća za 2012. godinu donosi se na temelju
Provedbenog plana Osječko-baranjske županije za 2012. godinu.
VI.
Grad Belišće jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.
VII.
Ovaj Provedbeni plan bit će objavljen u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 214-01/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-2
Belišće, 22. ožujka 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 22.3.2012. godine, temeljem članka 9. stavak
3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 40. stavak 1. točke 19. i 30.
te članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za grad Belišće
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Belišća usvaja u predloženom tekstu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Belišće.
Članak 2.
Ova Odluka se donosi na osnovu dobivene suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za civilnu zaštitu,
Klasa:810-03/11-04/70, Urbroj: 543-01-07-02-12-4, od 17. veljače 2012. god. na Nacrt gore navedene Procjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 810-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-37
Belišće, 22.3.2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v. r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2012.godine, temeljem 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, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 40.st.1.toč.9
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) , donosi sljedeću
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća odobrava prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća, označenu kao:
• Stan na III katu broj 12 desno izgrađen u zgradi u Belišću, Vij.S.H.Gutmanna 16A, sagrađene
na k.č.b.r.391, k.o.Belišće, a koji je upisan u poduložak broj 420, k.o.Belišće,
• Stan se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja i balkona u ukupnoj
površini od 48,73m2.
Članak 2.
Početna prodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke odredit će se prema procjeni tržišne vrijednosti
nekretnina koju službeno utvrdi nadležna Porezna uprava.
Članak 3.
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke prodaje se putem javnog natječaja pod sljedećim uvjetima:
• pravo podnošenja ponude za kupnju ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih
propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske
• ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude, s potrebnim prilozima
• jamčevina iznosi 5% od procijenjene vrijednosti nekretnine i uplaćuje se na žiro račun
Proračuna grada Belišća
• ponude se zaprimaju u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnim pločama,
gradskoj web stranici i HRV-u
• Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o prodaji
• prodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 30 dana od dana sklapanja
ugovora
• prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom te temeljem javnog natječaja
donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 5.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo za raspisivanje i provođenje postupka
javnog natječaja.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 940-03/11-01/02
Urbroj: 2185/02-1-12-27
Belišće, 22. ožujka 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, temeljem članka
članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) ,
donosi sljedeću
ODLUKU
o određivanju Upravitelja Gradskog bazena u Belišću

Članak 1.
Za Upravitelja Gradskog bazena u Belišću Gradsko vijeće grada Belišća određuje komunalno
poduzeće Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Belišće, Kralja Tomislava 198A.
Članak 2.
U upravljanju Bazenom Upravitelj je dužan postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-02/10-03/03
Urbroj: 2185/02-3-12-41
Belišće, 22. ožujka 2012. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, temeljem članka 51. Zakona
o davanju stanova u najam ("Narodne novine" br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) i članka 40., stavka 1., točke 30. Statuta
grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donosi

I. OPĆE ODREDBE

ODLUKU
o davanju stanova u najam

Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje postupak, uvjeti, kriteriji za davanje stanova u najam koji su u vlasništvu grada Belišća,
visina najamnine, prava i obveze ugovornih strana te postupak i uvjeti za davanje suglasnosti za zamjenu stanova.
Članak 2.
U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Samac je osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji.
2. Obiteljsko domaćinstvo čine bračni drugovi, krvni srodnici u uspravnoj liniji srodstva i njihovi bračni drugovi,
pastorci i posvojenici, posvojitelj te osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan
uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom
zajednicom koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno
3. Članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smatraju se
bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i pastorčad, roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj.
4. Stan je skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu
zatvorenu građevinsku cjelinu imaju poseban ulaz.
5. Odgovarajući stan je stambeni prostor zadovoljavajuće veličine za određeni broj članova obiteljskog domaćinstva i to
garsonijera za samca, jednosoban stan za dvočlano domaćinstvo, dvosoban stan za tročlano domaćinstvo i trosoban stan
za četveročlano i veće domaćinstvo.
II. UVJETI ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Članak 3.
Stan u vlasništvu grada Belišća daje se u najam pod uvjetom da:
- je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,
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- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Belišća najmanje 5 godina i da stalno živi u mjestu gdje ima
prijavljeno prebivalište,
- podnositelj zahtjeva nema nekretninu (kuću, stan ili sl.)
- podnositelj zahtjeva nije otuđio nekretninu u posljednjih 10 godina,
- da podnositelj zahtjeva nije iskoristio pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
pravo ili isti otuđio po bilo kojoj osnovi,
Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva za koje se traži
davanje stana u najam.
Članak 4.
Stan u vlasništvu grada ne može se dati u najam:
- osobama zaposlenim u tvrtkama i ustanovama koje raspolažu vlastitim fondom stanova, a ne ulaze u kategoriju
HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata
- ako nije zadovoljavajuće veličine s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
sukladno članku 2. točke 5. ove Odluke, osim ako izjavi da prihvaća korištenje stambenog prostora manje
veličine s obzirom na broj članova domaćinstva.
Članak 5.
Ako je predmet davanja u najam stan isključivo namijenjen za zadovoljavanje stambenih potreba HRVI iz Domovinskog
rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uvjeti za
davanje u najam stana ocjenjuju se prioritetno sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, te provedbenih propisa
donesenih na temelju istog Zakona.
Stanom iz stavka 1. ovoga članka smatra se stan koji je posebno izgrađen, pribavljen, odnosno stan u vlasništvu Grada
Belišća kojeg nadležno tijelo namijeni za zadovoljavanje stambenih potreba hrvatskih branitelja.
Članak 6.
Ako je predmet davanja u najam stan izgrađen, pribavljen ili kupljen posebnim sredstvima, namijenjen isključivo za
rješavanje stambenih pitanja osoba slabijeg imovinskog stanja taj stan se može dati u najam samo osobi koja pored
udovoljavanja uvjeta iz članka 3. ove Odluke spada u osobe slabijeg imovinskog stanja.
Osobe slabijeg imovinskog stanja smatra se osoba čija ukupna prosječna mjesečna primanja ostvarena po osnovu rada,
imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelazi iznose kako slijedi:
- za samca 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnih
osobama RH na dan objavljivanja javnog natječaja
- za obitelj s dva i više članova 50% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po
zaposlenome u pravnih osobama RH na dan objavljivanja javnog natječaja
Uvjete iz stavka 2. ovog članka trebaju zadovoljavati kumulativno svi članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu.
III. LISTA REDA PRVENSTVA

Članak 7.
Stanovi iz članka 1. ove Odluke, daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom listom reda
prvenstva za davanje stanova u najam (dalje u tekstu: lista).
Lista se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterija:
1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
2. godine života,
3. uvjeti stanovanja
4. radni staž,
5. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
6. samohrani roditelj,
7. oštećenje organizma (invalidnost),
Članak 8.
Lista reda prvenstva se utvrđuje na razdoblje od 2 godine.
Nakon utvrđivanja Liste s kandidatom, sukladno utvrđenom redu prvenstva i stanom slobodnim za raspodjelu, zaključuje
se ugovor o najmu stana.
IV. DODJELA STANA IZVAN LISTE REDA PRVENSTVA
Članak 9.
Izvan liste iz članka 7. ove Odluke, Gradonačelnik grada Belišća na prijedlog Komisije iznimno može odobriti davanje
stanova u najam u sljedećim slučajevima:
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- osobama kojima je dosadašnje stanovanje ugroženo posljedicama elementarnih nepogoda na području grada Belišća,
- osobama kojima je dosadašnje stanovanje ugroženo zbog dotrajalosti ili ruševnosti stambene zgrade ili stana sukladno
rješenju nadležnog tijela,
- osobama zaposlenim na području zdravstva, kulture, sporta, prosvjete, gospodarstva za koje se ocjeni da će svojim
radom doprinijeti razvoju grada Belišća.
1. BROJ ČLANOVA OBITELJSKOG DOMAĆINSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA
Članak 11.
Podnositelju zahtjeva pripada 1 bod za svakog člana obiteljskog domaćinstva.
2. GODINE ŽIVOTA

Članak 12.
Godine života podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva izražavaju se na način da se zbroje
navršene godine života svih članova za koje se traži član, te za svakih navršenih 25 godina odredi 1 bod.
3. UVJETI STANOVANJA

Članak 13.
Za stambene uvjete podnositelju zahtjeva pripada sljedeći broj bodova:
- osobe u nužnom smještaju ili u prostorijama
koje se po zakonu ne smatraju stanom….....................................6 bodova,
- najmoprimci u privatnom stanu…...............................................4 boda,
- osobe koje stanuju kod roditelja…..............................................2 boda
4. RADNI STAŽ

Članak 14.
Prema godinama radnog staža, podnositelj dobiva za svaku punu godinu radnog staža 1 bod.
Pod radnim stažem smatra se staž osiguranja ostvaren u Republici Hrvatskoj (prema propisima o mirovinskom osiguranju
Republike Hrvatske).
Radni staž se dokazuje preslikom radne knjižice podnositelja ili odgovarajućim aktom nadležnog državnog Zavoda za
mirovinsko osiguranje.
5. SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU

Članak 15.
Sudjelovanje podnositelja zahtjeva ili članova njegovog obiteljskog domaćinstva u Domovinskom ratu u bilo kojem
razdoblju od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. godine izražava se na način da se zbroji vrijeme sudjelovanja u
Domovinskom ratu, te se za svaki navršeni mjesec dobiva 0,5 bodova.
Okolnost iz prethodnog stavka ovog članka dokazuju se potvrdom resornog Ministarstva.
6. SAMOHRANI RODITELJ

Članak 16.
Podnositelju zahtjeva, samohranom roditelju ili usvojitelju koji se isključivo sam brine o članovima domaćinstva (djeci i
usvojenicima) pripada 5 bodova.
Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka dokazuje se aktom Centra za socijalnu skrb ili druge nadležne
službe ili tijela.
7. OŠTEĆENJE ORGANIZMA

Članak 17.
Oštećenje organizma (invalidnost) podnositelja zahtjeva i članova njegova domaćinstva izražava se na način da se
odrede bodovi kako slijedi:
1. hrvatskim ratnim vojnim invalidima preko 50% invaliditeta……………..10 bodova
2. hrvatskim ratnim invalidima do 50% invaliditeta………………………… 8 bodova
3. obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja……………….10 bodova
4. civilnom invalidu Domovinskog rata………………………………………5 bodova
5. ostali civilni invalidi i to:
- invalid I. do IV. skupine………………………………………………….. 8 bodova
- invalid VII. Skupine (50%)……………………………………………….. 3 boda
- invalid VIII. Skupine (40%)………………………………………………..2 boda
- invalid IX. i X. skupine (20% i 30%)………………………………………1 bod

Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se aktom nadležne službe ili tijela.
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Članak 18.
Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 11. do članka 17. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed
na listi.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj koji
ima više bodova po osnovi duljeg prebivanja na području grada Belišća.
Članak 19.
Podnositelj zahtjeva koji odbije primiti stan koji mu prema kriterijima iz ove Odluke pripada, kao i u slučaju kada je
podnositelj zahtjeva dao neistinite, lažne ili netočne podatke briše se s utvrđene liste.
U slučaju kada podnositelj zahtjeva odbije primiti stan manji od onoga koji mu pripada prema kriterijima iz ove Odluke,
zadržava utvrđeno mjesto na listi reda prvenstva, a stan se dodjeljuje sljedećem podnositelju zahtjeva na listi.
Članak 20.
U slučaju promjene okolnosti na osnovu kojih je prema kriterijima iz ove Odluke odobreno pravo na korištenje stana
najmoprimac je dužan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene obavijestiti Grad Belišće.
Na temelju promijenjenih okolnosti iz stavka 1. ovog članka nadležna Komisija dužna je utvrditi sve relevantne činjenice
te može predložiti Gradonačelniku sklapanje aneksa ugovora o najmu stana.
V. POSTUPAK ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM
Članak 21.
Gradonačelnik grada Belišća osniva Komisiju za davanje stanova u najam (u daljnjem tekstu: Komisija).
Komisija se sastoji od pet članova i to: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
Stručno administrativne i tehničke poslove za komisiju obavlja Upravni odjel Gradske uprave Grada Belišća nadležan za
stambene djelatnosti.
Članak 22.
Komisija radi na sjednicama. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik, a u njegovoj spriječenosti zamjenik
predsjednika.
Komisija donosi pravovaljane odluke, ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova Komisije.
Odluke na sjednici Komisija donosi većinom prisutnih članova. Ako su glasovi za pojedinu odluku podijeljeni, odlučuje
glas predsjedavajućeg na toj sjednici.
Na sjednici Komisije sastavlja se zapisnik.
Članak 23.
Komisija obavlja sljedeće poslove:
1. raspisuje natječaj za sastavljanje liste,
2. utvrđuje listu reda prvenstva za davanje stanova u najam,
3. predlaže gradonačelniku zamjenu stanova te odluku o davanju stanova u najam na temelju liste,
4.i druge poslove sukladno ovoj Odluci.
Članak 24.
Zahtjev za dobivanje stana u najam podnosi se Komisiji iz članka 21. ove Odluke, a na temelju raspisanog javnog
natječaja za davanje stanova u najam i to na posebnom obrascu, koji zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu
Gradske uprave Grada Belišća nadležan za stambene djelatnosti.
Članak 25.
Natječaj mora sadržavati odredbe iz kojih su vidljivi uvjeti natječaja, kao i mjerila na temelju kojih će se određivati red
prvenstva kandidata, u smislu ove Odluke te naznaku koje isprave je potrebno priložiti kao dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta.
Javni natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči grada Belišća te na internet stranici grada Belišća.
Članak 26.
Javni natječaj mora biti otvoren 30 dana.
Nepotpune i nepravodobne zahtjeve Komisija neće razmatrati.
Članak 27.
Na temelju izvršenog bodovanja Komisija utvrđuje prijedlog i konačnu listu reda prvenstva kandidata za davanje stanova
u najam.
Podnositelji zahtjeva mogu istaknuti prigovor na prijedlog liste Gradonačelniku grada Belišća u roku od 8 dana od dana
isticanja prijedloga liste na oglasnoj ploči grada Belišća.
Članak 28.
Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam mora sadržavati:
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1. Redni broj,
2. Ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva,
3. OIB podnositelja zahtjeva,
4. Broj članova obitelji podnositelja zahtjeva,
5. Broj bodova po pojedinim kriterijima i z članka 4. ove Odluke,
6. Ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
7. Mjesto i datum utvrđivanja liste,
8. Razdoblje važenja liste.
Članak 29.
Lista se utvrđuje na razdoblje od 2 godine.
Nakon utvrđivanja Liste s kandidatom, sukladno utvrđenom redu prvenstva i odluci gradonačelnika zaključuje se ugovor
o najmu stana.
VI. UGOVOR O NAJMU STANA

Članak 30.
Ugovor o najmu stana zaključuje se u pisanom obliku, a sadrži osobito:
1. ugovorne strane,
2. opis stana, odnosno dijela stana koji se daje u najam,
3. visinu najamnine i način plaćanja,
4. vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati,
5. podatke o osobama koje će zajedno s najmoprimcem koristiti stan,
6. vrijeme trajanja najma,
7. odredbe o održavanju stana,
8. odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje
služi zgradi,
9. odredbe o primopredaji stana,
10. kao i ostale odredbe sukladno pozitivnim propisima
U ime grada Belišća ugovor o najmu stana zaključuje Gradonačelnik grada Belišća ili osoba koju on ovlasti, sukladno
zakonu i aktima grada Belišća.
Članak 31.
Ugovor o najmu zaključuje se na neodređeno vrijeme, a može se zaključiti i na određeno vrijeme.
VII. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
Članak 32.
Najmodavac predaje najmoprimcu stan u stanju pogodnom za stanovanje.
Najmodavac i najmoprimac sastavljaju zapisnik kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan nalazi u vrijeme predaje.
Najmodavac je dužan održavati stan koji se daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje, u skladu s ugovorom o
najmu.
Članak 33.
Najmoprimac je dužan koristiti se stanom na način da ga čuva od oštećenja.
Najmoprimac može koristiti stan samo u svrhu i na način određen ugovorom o najmu stana.
Najmodavac je ovlašten putem svojih nadležnih službi kontrolirati korištenje stana, a najmoprimac je to dužan dopustiti.
Članak 34.
Najmoprimac je obvezan redovno podmirivati troškove uporabe stana neposredno plaćanjem davatelju usluga (električna
energija, plin, voda, komunalna naknada, slivna vodna naknada i dr.)
U trenutku prestanka Ugovora o najmu i predaje stana Gradu Belišću najmoprimac je dužan u cijelosti podmiriti sve do
tada nastale troškove iz stavka 1. ovog članka.
Članak 35.
Najmoprimac ima pravo uporabe zajedničkih prostorija, dijelova i uređaja zgrade nužnih za korištenje stanom te pravo
korištenja zemljišta koje služi zgradi.
Članak 36.
Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi, bez prethodne pisane
suglasnosti najmodavca.
Najmoprimac je dužan obavijestiti najmodavca o nužnim popravcima u stanu i na zajedničkim dijelovima zgrade, koje je
dužan snositi najmodavac.
Za vrijednost ulaganja u preinake stambenog prostora prema stavku 1. ovoga članka Grad Belišće može osloboditi
najmoprimca plaćanja najamnine razmjerno visini uloženih vlastitih sredstava, za što je najmoprimac dužan priložiti
odgovarajuću dokaze.
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Članak 37.
Najmoprimac odgovara po općim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroče u stanu i na zajedničkim
dijelovima i uređajima zgrade.
Za dužnu najamninu i naknadu štete iz prethodnog stavka postoji zakonsko založno pravo najmodavca na unesenom
pokućstvu i drugim pokretninama najmoprimca i članova njegovog obiteljskog domaćinstva, koje mogu biti predmet
ovrhe. Najmodavac može te pokretnine prilikom iseljenja najmoprimca, zadržati dok ne bude plaćen dužni iznos
najamnine, odnosno naknade štete.
U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka za dužnu najamninu i počinjenu štetu solidarno s najmoprimcem odgovaraju
i članovi njegova obiteljskog domaćinstva.
VIII. NAJAMNINA

Članak 38.
Najamnina koju za korištenje stanom plaća najmoprimac može biti:
- zaštićena najamnina,
- slobodno ugovorena najamnina.
Članak 39.
Zaštićena najamnina je najamnina koja se određuje na temelju uvjeta i mjerila koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske
ovisno o opremljenosti stana, iskoristivosti stana, troškovima održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kao i o
platnim mogućnostima obiteljskog domaćinstva najmoprimca.
Zaštićena najamnina ne može biti niža od iznosa potrebnog za podmirenje troškova redovitog održavanja stambene
zgrade, određenog posebnim propisom.
Članak 40.
Zaštićenu najamninu plaćaju korisnici stanova koji:
- se koriste stanovima izgrađenim sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja osoba slabijeg
imovnog stanja,
- se koriste stanom na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja,
- su imali pravni položaj nositelja stanarskog prava na stanu do dana stupanja na snagu Zakona o najmu stanova,
- su određeni posebnim propisom.
Članak 41.
Slobodno ugovorenu najamninu plaćaju korisnici stanova za koje zakonom nije određeno plaćanje zaštićene najamnine.
Slobodno ugovorena najamnina iz ugovora o najmu stana sklopljenog na neodređeno vrijeme ne može se mijenjati prije
isteka roka od jedne godine. Nakon tog roka, svaka ugovorna strana može u pisanom obliku predložiti izmjenu visine
najamnine.
IX. PRESTANAK UGOVORA O NAJMU STANA
Članak 42.
U slučaju smrti najmoprimca ili kada najmoprimac napusti stan, prava i obveze najmoprimca iz ugovora o najmu stana
prelaze na njegova bračnog druga. Ako bračnog druga nema, prava i obveze iz ugovora o najmu prelaze na dijete,
pastorka ili najmoprimčeva usvojenika koji je naveden u ugovoru o najmu, ovisno o njihovu sporazumu.
O nastaloj promjeni najmoprimac ili osobe koje s njim stanuju dužne su obavijestiti Grad Belišće u roku od 30 dana od
smrti ili iseljenja najmoprimca. U istom roku dužne su te osobe obavijestiti Grad Belišće ako ne žele produžiti ugovorni
odnos.
Ukoliko osobe ne ispune obvezu iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da stan koriste bez ugovora o najmu stana.
Članak 43.
Najmodavac može otkazati ugovor o najmu ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana, koriste stanom suprotno
zakonu, ili ugovoru o najmu stana, a osobito ako:
- najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u vezi sa stanovanjem,
- stan ili dio stana daje u podnajam, bez odobrenja najmodavca,
- zajedno sa članovima obiteljskog domaćinstva ne koristi stan duže od 6 mjeseci, bez odobrenja najmodavca,
- koristi stan na način da drugog korisnika stana ili poslovnog prostora u zgradi ometa u njegovu korištenju te
remeti javni red i mir, ili svojim postupcima čini druge kažnjive radnje u svezi s korištenjem stana,
- ako se stanom koristi osoba koja nije navedena u ugovoru o najmu i to za vrijeme dulje od 30 dana bez
dopuštenja najmodavca, osim u slučaju kada je riječ o bračnom drugu, potomku, roditelju, osobi koju je prema
zakonu dužan uzdržavati ili o osobi koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana nužnu njegu i pomoć
samo dok potreba za nužnu njegu i pomoć traje,
- ako se najmoprimac i drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime u cijelosti ili
djelomično koriste za druge namjene.
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Članak 44.
Najmodavac će prethodno pozvati najmoprimca da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz iz članka 43. ove Odluke,
a opomena može izostati samo ako najmoprimac više od dva puta postupi suprotno ugovoru o najmu, odnosno zakonu.
Članak 45.
Najmodavac daje otkaz ugovora o najmu stana u pisanom obliku s obrazloženjem neposredno uz potpis najmoprimca ili
poštom preporučeno.
Otkazni rok za iseljenje najmoprimca u slučaju iz članka 48. je 3 mjeseca, a počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca
od mjeseca u kojem je otkaz primljen.
Ako najmoprimac odbije primiti pisani otkaz, otkazni rok počinje teći od dana kada je obavijest o otkazu predana na
poštu.
Članak 46.
Najmodavac može raskinuti ugovor o najmu stana ako:
- najmoprimac ili drugi korisnici stana zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom
nanose štetu, koju u roku od 30 dana nisu otklonili,
- ako najmoprimac preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pismene suglasnosti
najmodavca
Najmodavac raskida ugovor o najmu stana u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja iz stana od 30 dana.
Članak 47.
Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana i o tome je dužan obavijestiti najmodavca najmanje 3 mjeseca prije
dana kada namjerava iseliti iz stana.
Otkaz ugovora o najmu stana mora biti u pisanom obliku s obrazloženjem.
Članak 48.
Ugovor o najmu stana može prestati i sporazumom stranaka pri čemu će se stranke sporazumjeti o načinu i vremenu
predaje stana.
Članak 49.
Najmoprimac je dužan nakon prestanka najma predati stan najmodavcu u stanju u kojem ga je zaprimio, uzimajući u
obzir promjene do kojih je došlo redovitim korištenjem stana,
Najmodavac i najmoprimac sastavljaju zapisnik kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan nalazi u vrijeme predaje.
Članak 50.
Ako se najmoprimac ne iseli iz stana u rokovima koji su određeni ovom Odlukom u pojedinim slučajevima prestanka
ugovora o najmu Grad Belišće može nadležnom sudu podnijeti tužbu za iseljenje najmoprimca.
X. ZAMJENA STANOVA

Članak 51.
Najmoprimci mogu stanove koje koriste na temelju ugovora o najmu stana zamijeniti uz prethodnu suglasnost
Najmodavca, a na temelju pisanog sporazuma.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 52.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju stanova u najam („Službeni glasnik grada Belišća
1/98).
Članak 53.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 371-01/10-05/05
Urbroj: 2185/02-5-12-50
U Belišću, 22.3.2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur.
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Gradsko vijeće Grada Belišća na 21. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, temeljem članka 30. st. 5.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 39. i
članka 40. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
II.
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belišća za 2011. godinu daje
se u sljedećim cjelinama:
I.
II.
III.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: nerazvrstane ceste, javne površine, groblja i
javnu rasvjetu;
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda;
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: javni prijevoz, održavanje
čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo;

III.
Izvršenje Programa građenja za nerazvrstane ceste, javne površine, groblja i javnu rasvjetu prikazano je u tablici 1. na 2.
strani ovog Programa.
IV.
Izvršenje Programa građenja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda prikazano je u tablici 2.
na 2. strani ovog Programa.
V.
Izvršenje Programa građenja za javni prijevoz, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo
prikazano je u tablici 3. na 3. strani ovog Programa.
VI.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku grada Belišća”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-02/09-03/05
Urbroj: 2185/02-3-12-12
Belišće, 22. ožujka 2012. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Račun

520

4214

551
4126
4124
4214

580

4124

590
4126
4214

610
4126
4214
4227

700

39.

NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE, GROBLJA I JAVNA RASVJETA

Projekt

1.
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3861

NAZIV INVESTICIJE

Ostvareno
do 2011.

Novi
plan
2011.

Ostvareno
2011.

%
ostvarenja
(3/2*100)

Proračun
grada

Žup.
proračun

1

2

3

4

5

6

Ostali

Sanacija pješačkih i
biciklističkih staza u
Belišću i Bistrincima

692.249

310.000

315.681

102

315.681

0

0

Naselje I.G.Kovačića
Bistrinci
Projektna dokumentacija
Pravo služnosti
Izgradnja
Ukupno

15.375
0
0
15.375

5.535
55.000
674
61.209

5.535
55.000
673
61.208

100
100
100
100

5.535
55.000
673
61.208

0

0

0
0

0
0

Javna rasvjeta do
spomenika 107. brigade
HV - pravo služnosti

18.190

9.530

9.530

100

9.530

0

0

Uređenje centra
Projektna dokumentacija
Radovi na uređenju
Ukupno

69.495
49.022
118.517

0
55.603
55.603

0
55.603
55.603

0
100
100

0
55.603
55.603

0
0
0

0
0
0

0

70.000

0

0

0

0

70.000

Uređenje romskog
naselja
Projekt.komunalne
infrastrukture
izgradnja komunalne
infrastr.
Uređaji i oprema
Ukupno
Uređenje groblja u
Belišću
SVEUKUPNO

48.800

0

0

0

0

0

0

0
48.800

16.480
86.480

16.480
16.480

100
19

16.480
16.480

0
0

70.000

101.776

25.000

0

0

0

0

0

994.907

547.822

458.502

84

458.502

0

70.000
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Račun

Projekt

4214

NAZIV INVESTICIJE

Ostvareno
do 2011.

Novi
plan
2011.

1

2

Novo naselje uz
M.P.Katančića
Vodoopskrbna i kanaliz.
mreža u novom naselju izgradnja
Ukupno

671

3.
Pro
jekt

3861

Odvodnja i pročišć.otpad.
voda
Izgradnja podsustava
odvodnje Tib.-Vel.-Gat I. i II.
faza

Izvori finan. 2011.ostvareno

Ostvareno
2011.

%
ostvarenja
(3/2*100)

Proračun
grada

Žup.
proračun

Hrvatske
vode

3

4

5

6

7

5.873

4.920

4.920

100

4.920

0

0

5.873

4.920

4.920

100

4.920

0

0

1.889.943

400.000

0

0

0

0

360.000

Ukupno

1.889.943

400.000

0

0

0

0

360.000

SVEUKUPNO

1.895.816

404.920

4.920

100

4.920

0

360.000

JAVNI PRIJEVOZ, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, TRŽNICE NA MALO
%
Izvori financ.2011. ostvareno
ostvarenj
a
RaOstvareno
Novi plan
Ostvaren
Proračun
Kombel
čun
NAZIV INVESTICIJE
do 2011.
2011.
o 2011.
(3/2*100)
grada
FZOEU
d.o.o.
1

680

40.

OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2.

550
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412
4

Odlagalište otpada - pravo
građenja

2

3

4

5

6

7

124.033

31.010

31.008

100

31.008

0

0

431.075

186.786

93
104

1.846.066

103

0
147.07
0
147.07
0

0

1.659.280

186.786
1.512.21
0
1.698.99
6

1.877.074

103

1.730.00
4

147.07
0

Program sanacije
odlagališta otpada

680
386
1
386
1

Projektna dokumentacija i
nadzor

Ukupno

431.075

200.000
1.600.00
0
1.800.00
0

SVEUKUPNO

555.108

1.831.01
0

Sanacija odlagališta otpada

0

0
0

0
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, temeljem članka
članka 39. i članka 40. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09)
donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju i potpisivanju Sporazuma gradonačelnika
- dokumenta gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera
energetske učinkovitosti i održivog razvoja
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Belišća prihvaća tekst Sporazuma gradonačelnika - dokumenta gradonačelnika
gradova Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja što je inicirala Europska
komisija u vezi provođenja mjera usmjerenih borbi protiv klimatskih promjena - jednog od glavnih prioriteta
Europske unije.
Članak 2.
Prihvaćanje i provođenje načela i obveze iz Sporazuma gradonačelnika - dokumenta gradonačelnika gradova
Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja, predstavljaju jedan od važnih
preduvjeta za povećanje energetske učinkovitosti, smanjenju emisije stakleničkih plinova i korištenja
obnovljivih izvora energije u Gradu Osijeku.
Članak 3.
„Sporazum gradonačelnika“ - dokument gradonačelnika gradova Europe o provedbi mjera energetske
učinkovitosti i održivog razvoja potpisat će u ime Grada Belišća, Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl. ing.
Tekst Sporazuma gradonačelnika i pristupnog obrasca je u privitku ove odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 302-01/10-03/03
Urbroj: 2185/2-3-12-7
Belišće, 22. ožujka 2012.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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SPORAZUM GRADONAČELNIKA
BUDUĆI DA je „Međunarodna međuvladina komisija za klimatske promjene" (IPCC) potvrdila da su
klimatske promjene realnost i da je korištenje energije za ljudske aktivnosti značajno odgovorno za iste;
BUDUĆI DA je. 9. ožujka 2007. EU usvojila paket mjera ..Energy for a Changing World1" kojim se
preuzima obveza o smanjenju emisije C02 za 20% do 2020. godine, temeljem 20% povećanja
energetske učinkovitosti i 20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom konzumu;
BUDUĆI DA je od strane EU prihvaćen ..Akcijski plan za energetsku učinkovitost1": koji za ostvarenje
ciljeva uključuje usaglašavanje i prihvaćanje,.Sporazuma gradonačelnika1" kao prioritet;
BUDUĆI DA Odbor regija Europske Unije naglašava potrebu objedinjavanja lokalnih i regionalnih
snaga, jer je upravljanje na više razina učinkovito sredstvo za povećanje uspješnosti akcija koje treba
poduzimati u borbi protiv klimatskih promjena, te stoga potiče uključivanje regija u provedbi
„Sporazuma gradonačelnika11;
BUDUĆI DA želimo slijediti preporuke Povelje iz Leipziga o održivim europskim gradovima, glede
potrebe za povećanjem energetske učinkovitosti;
BUDUĆI DA smo svjesni obveza iz Aalborgškog dokumenta kao osnove za daljnje napore u smjeru
lokalnog održivog razvoja, a u skladu sa Lokalnom agendom 21;
BUDUĆI DA uviđamo da lokalne i regionalne vlasti dijele odgovornost za borbu protiv globalnog
zagrijavanja zajedno sa nacionalnim vladama i da moraju biti obvezne na istu neovisno o
opredijeljenosti drugih strana;
BUDUĆI DA mali i veliki gradovi, izravno ili posredno (kroz proizvodnju i usluge koje koriste
građani) generiraju više od polovice emisije stakleničnih plinova koji nastaju korištenjem energije;
BUDUĆI DA se obveza EU da smanji emisiju stakleničkih plinova može ispuniti samo ako im se
pridruže i lokalni investitori, građani i njihove udruge;
BUDUĆI DA lokalne i regionalne vlasti, koje predstavljaju neposrednu upravu građana, moraju voditi tu
akciju i pokazati aktivnost svojim primjerom;
MI, GRADONAČELNICI, OBVEZUJEMO SE:
Ostvariti ciljeve koje je postavila EU do 2020. godine, u svezi smanjenja ispuštanja CO 2 na našem
području za najmanje 20%, kroz provedbu Akcijskog plana za održivu energiju na područjima aktivnosti u
okviru naših mandata. Obveza i Akcijski plan bit će prihvaćeni kroz naše uobičajene postupke;
Pripremu osnovnog pregleda emisija kao temelja za izradu Akcijskog plana;
Predložiti Akcijski plan tijekom godine dana nakon pristupanja „Sporazumu gradonačelnika“;
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Prilagoditi gradske strukture, uključujući i stavljanje na raspolaganje dovoljnih ljudskih potencijala, kako
bi se mogle poduzimati potrebne aktivnosti;
Motivirati udruge civilnog društva na našem zemljopisnom području kako bi sudjelovale u izradi
Akcijskog plana, naglašavajući politike i mjere potrebne za provedbu i postizanje ciljeva Plana. Na svakom
će se području izraditi Akcijski plan i bit će dostavljen Tajništvu „Sporazumu gradonačelnika“ tijekom
godine nakon njegova potpisivanja;
Dostavljati izvješće o provedbi barem svake dvije godine nakon podnošenja Akcijskog plana za potrebe
njegove ocjene, praćenja i potvrde izvršenja;
Dijeliti naše iskustvo i znanje s drugim teritorijalnim jedinicama;
U suradnji s Europskom komisijom i drugima zainteresiranima, organizirati Energetske dane ili Dane
Sporazuma gradova, omogućujući građanima da izravno koriste mogućnosti i prednosti što im pruža
razumnije korištenje energije i redovito izvješćivati lokalne medije o realizaciji Akcijskog plana;
Nazočiti i pridonositi godišnjoj Konferenciji gradonačelnika EU o energetski održivoj Europi;
Slati poruke Sporazuma u prikladnom obliku i, posebice, poticati druge Gradonačelnike da se pridruže
Sporazumu;
Prihvatiti prestanak članstva u Sporazumu, uz prethodnu pisanu obavijest Tajništva, u slučaju:
i) nedostavljanja Akcijskog plana za održivu energiju u tijeku godine koja slijedi službenom potpisivanju
Sporazuma;
ii) neostvarenja ciljeva ukupnog smanjenja CO 2 kako je utvrđeno Akcijskim planom, zbog neprovođenja
ili nedostatnog provođenja Akcijskog plana,
iii) nepodnošenja izvješća za dva uzastopna razdoblja.
MI, GRADONAČELNICI, ODOBRAVAMO
Odluku Europske komisije da se, u okviru proračunskih mogućnosti uspostavi, provede i financira
tehnička i promidžbena potpora, uključujući sredstva za ocjenu i nadzor, mehanizme koji omogućuju
razmjenu znanja između područja i sredstva koja služe za reprodukciju i umnožavanje uspješnih mjera;
Ulogu Europske komisije da preuzme koordinaciju Konferencije gradonačelnika EU o energetski
održivoj Europi;
Izraženu namjeru Europske komisije da osigura razmjenu iskustava između jedinica sudionica,
pribavi primjere smjernica i mjerila za moguću provedbu, te povezivanje postojećih aktivnosti i mreža koje
daju potporu ulozi lokalnih vlasti na području zaštite klime. Ti primjeri mjerila moraju postati sastavni dio
ovog Sporazuma i biti prikazani u njegovim prilozima;
Potporu Europske komisije osiguranju priznanja i javnog sagledavanja malih i velikih gradova koji
sudjeluju u Sporazumu kroz korištenje namjenskog logotipa Europe s održivom energijom i promidžbu
kroz sredstva priopćavanja Komisije;
Snažnu potporu Odbora regija Sporazumu i njegovim ciljevima, u predstavljanju lokalnih i regionalnih
vlasti u EU;
Pomoć koju te zemlje članice, regije, pokrajine, gradovi mentori i druge institucionalne strukture koje
podržavaju Sporazum pružaju manjim općinama, kako bi mogle udovoljiti uvjetima sadržanim u ovom
Sporazumu
MI, GRADONAČELNICI, POZIVAMO
Europsku komisiju i nacionalne uprave da izrade planove suradnje i povezane strukture za potporu koje
pomažu potpisnicima u provedbi naših Akcijskih planova za održivu energiju.
Europsku komisiju i nacionalne uprave da smatraju aktivnosti iz Sporazuma kao prioritete u svojim
programima potpore, te da informiraju i uključuju gradove u pripremi politika i planova financiranja koji
se odnose na lokalnu razinu u okviru postavljenih ciljeva.
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Europsku komisiju da pregovara s financijskih subjektima kako bi se osigurala financijska sredstva
namijenjena za pomaganje ostvarivanja zadataka iz Akcijskih planova.
Nacionalne uprave da uključe lokalne i regionalne vlasti u izradu i provedbu Nacionalnih akcijskih
planova o energetskoj učinkovitosti i Nacionalnih akcijskih planova o obnovljivim izvorima energije.
Europsku komisiju i nacionalne uprave da podrže provedbu naših Akcijskih planova o održivoj energiji
u skladu s već dogovorenim načelima, pravilima i modalitetima, kao i onih o kojima se Stranke dogovore u
budućnosti, na globalnoj razini, posebice u okviru okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama
(UNFCCC). Naše bi aktivno zalaganje za smanjenjem emisije CO 2 moglo dovesti i do ostvarenja još većeg
i ambicioznijeg zajedničkog cilja.
MI, GRADONAČELNICI, POTIČEMO OSTALE LOKALNE I REGIONALNE VLASTI DA SE
PRIDRUŽE INICIJATIVI OVOG SPORAZUMA GRADONAČELNIKA, KAO I DRUGE
VAŽNIJE SUBJEKTE DA DAJU SVOJ DOPRINOS OVOM SPORAZUMU.
Napomena: Dodatak na poleđini
DODATAK
1. Uloga lokalnih vlasti u provedbi zadataka
Mjere za energetsku učinkovitost, projekti za obnovljive izvore energije i druge radnje u svezi energije
mogu se koristiti u različitim područjima aktivnosti lokalnih i regionalnih vlasti.
•

potrošač i davatelj usluga

Lokalne vlasti koriste mnoge objekte koji troše znatne količine energije, za potrebe grijanja i rasvjete.
Provedba programa za štednju energije i drugih mjera energetske učinkovitosti u javnim objektima
predstavlja područje u kojem se mogu postići znatne uštede energije.
Lokalne i regionalne vlasti osiguravaju usluge koje također troše mnogo energije kao što su javni prijevoz i
ulična rasvjeta, gdje se mogu postići znatna poboljšanja. Čak i tamo gdje su vlasti ugovorile pružanje ovih
usluga s nekim drugim davateljima usluga, mjere energetske efikasnosti mogu se primjenjivati kroz
odgovarajuće ugovore o nabavkama i uslugama.
•

planiranje, razvitak i reguliranje

Planiranje korištenja zemljišta i organizacija sustava prijevoza je u nadležnosti većine lokalnih i regionalnih
vlasti. Strateške odluke o razvoju grada, kao što je izbjegavanje neravnomjernog širenja grada, mogu dovesti
do smanjenja potrošnje energije za potrebe prijevoza.
Lokalne i regionalne vlasti često mogu imati i ulogu regulatora, npr. uvođenjem standarda energetske
efikasnosti ili ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije u novim zgradama.
•

savjetovanje, motiviranje i uzorna uloga

Lokalne i regionalne vlasti mogu pomoći u informiranju i motiviranju građana, tvrtki i drugih lokalnih
subjekata o tome kako koristiti energiju na učinkovitiji način. Djelovanje na poticanju svijesti važno je radi
angažiranja cijele zajednice u davanju potpore politikama primjene obnovljivih izvora energije. Djeca
predstavljaju važne subjekte za realizaciju za projekta koji se odnose na uštedu energije, energetsku
efikasnost i na primjenu obnovljivih izvora energije: oni će prenositi naučene lekcije i izvan škole. Isto tako
je važno da vlast mora voditi svojim primjerom i igrati uzornu ulogu u aktivnostima u svezi s održivim
izvorima energije.
•

proizvodnja i opskrba
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Lokalne i regionalne vlasti mogu promicati lokalnu proizvodnju energije i korištenje obnovljivih izvora
energije. Centralni energetski sustavi za grijanje (CHP) koji koriste biomasu predstavljaju dobar primjer.
Lokalne i regionalne vlasti također mogu poticati građane da provode projekte s primjenom obnovljivih izvora
energije tako što će pružati financijsku potporu lokalnim inicijativama.
2. Pokazatelji izvrsnosti (BoE)
'Pokazatelji izvrsnosti' nazivaju se one inicijative i programi koji predstavljaju svjetski raširen model
uspješne primjene rješenja energetski održivog razvoja u gradskom okruženju. Zagovaratelji pokazatelja
izvrsnosti izražavaju kroz ovaj Sporazum svoju spremnost za razmjenu iskustava i za pružanje pomoći
gradovima da primijene slična rješenja gdje je to moguće i prikladno i da se obvežu da će omogućiti daljnji
prijenos znanja putem distribucije informacija, uključujući smjernice, sudjelovanje u događanjima
potpisnika Sporazuma i, općenito, svakodnevnu suradnju s potpisnicima Sporazuma.
Novi pokazatelji izvrsnosti mogu se pridružiti Sporazumu u svakom trenutku, pod uvjetom da:
su njihov potencijal procijenili stručnjaci koje odredi Komisija i da se smatraju izvrsnima
ih je potvrdio barem jedan Gradonačelnik koji je potpisnik Sporazuma
se pismeno obvežu na provedbu daljnjih aktivnosti prema programu za širenje akcija prema malim
i velikim gradovima koji su u Sporazumu, uključujući i izvještavanje o učincima njihovih
aktivnosti u okviru Sporazuma.
3. Tijela potpore
Sporazum gradonačelnika otvoren je za gradove svih veličina u Europi. Mali i mjesta koja, zbog svoje
veličine, nemaju sredstava za izradu evidencija ili izradu akcijskog plana, moraju dobiti pomoć od
međunarodnih upravnih tijela koja su to u stanju obaviti. Ta tijela potpore mogu biti regije, županije,
naselja, područja NUTS III ili gradovi mentori. Komisija će jasno priznati svako tijelo potpore kao
glavnog nositelja u Sporazumu. Stupanj angažiranosti u Sporazumu, kao i posebni uvjeti takvog
angažmana, uključujući ovlasti za donošenje odluka, utvrdit će se posebnim sporazumom.
•
•
•

PRISTUPNI OBRAZAC
Ja, Zvonko Borić, dipl. ing, gradonačelnik Grada Belišća, obavještavam vas da je Gradsko Vijeće Grada
Belišća na sastanku datum odlučilo dati mandat meni, Gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma
gradonačelnika, uz potpuno razumijevanje svih obveza, a posebice:
• Nadmašiti ciljeve koje je postavila Europska unija do 2020. godine, smanjujući emisije CO 2 na
našem području za najmanje 20%;
• Sastaviti Akcijski plan za održivu energiju, uključujući pregled stanja emisija kao temelj za izradu
plana kojim će se ispuniti zadani ciljevi u roku od jedne godine od gore navedenog datuma;
• Dostavljati izvješća o provedbi najmanje svake dvije godine nakon podnošenja Akcijskog plana za
potrebe njegove ocjene, praćenja i potvrde;
• U suradnji s Europskom komisijom i drugim uključenim strankama organizirati Dane energije,
omogućujući građanima da izravno koriste mogućnosti i prednosti koje im pruža razumnije
korištenje energije i redovito izvještavati lokalne medije o realizaciji Akcijskog plana;
• Prisustvovati i pridonositi godišnjoj Konferenciji gradonačelnika Europske unije .
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, Croatia
Zvonko Borić, dipl.ing, z.boric@belisce.net, tel. ++385 (0)31400601
Datum
Potpis
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, temeljem članka
članka 40. stavka 1. točke 29. i članka 116. st. 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.
5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja Gradonačelniku
I
Gradsko vijeće grada Belišća ovlašćuje Gradonačelnika, Zvonka Borića, dipl. ing. za potpisivanje
projektnih prijedloga vezanih uz financiranje iz EU fondova.
II
Ovaj Zaključak se objaviti u Službenom glasniku grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2185/02-3-12-3
Belišće, 22. ožujka 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.ing., v.r.

19

Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. godine, temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30., članka 63. stavka 1. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća („Službeni
glasnik grada Belišća“ broj 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu gradonačelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2011. god.

I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2011. god. u
predloženom tekstu.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 023-01/12-01/02
Urbroj: 2185/02-1-12-1
Belišće, 22.3.2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012. god. temeljem članka
40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09)
donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti
na području grada Belišća i prigradskih naselja za period I-XII mjesec 2011. god.
I.
Usvaja se Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za period I-XII
mjesec 2011. god. podneseno od strane Policijske postaje Valpovo.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2185/02-2-12-4
U Belišću, 22.3.2012. god.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.

21

Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22.3.2012.god. temeljem članka
28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
59/01, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09), članka 39., članka 40. stavka
1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” broj 5/09.) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća za 2011. god.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća za 2011.

god.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 363-01/12-05/12
Urbroj: 2185/02-5-12-1
Belišće, 22.3.2012. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za komunalno – stambene
djelatnosti i uređenje naselja
Belišće, ožujak 2012. god.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA BELIŠĆA ZA 2011. GODINU

48.
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PRIGRADSKIH NASELJA GRADA BELIŠĆA ZA 2011. GODINU BISTRINCI, BOCANJEVCI, GAT,
GORICA VALPOVAČKA, KITIŠANCI, TIBORJANCI, VELIŠKOVCI, VINOGRADCI
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Gradsko vijeće grada Belišća na 21. sjednici, održanoj dana 22. ožujka 2012. godine, temeljem članka 16.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 40. stavak 1. točke 30. i članka 116. stavka 1. i 2. Statuta grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) , donosi sljedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/04), u članku 34., stavak 2., redni broj 11. mijenja
se i glasi:
„11. rad terase se može odobriti za razdoblje od 15.03. do 15.10. u tekućoj godini“.
Članak 2.
U Odluci iz članka 1. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 021-05/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-5
Belišće, 22. ožujka 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br.174/04,
79/09, 38/09 i 127/10) i članka 61. stavak 3. i 4. točke 28. i članka 117. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), donio je dana 8. prosinca 2011. godine sljedeće
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
te Plana zaštite i spašavanja grada Belišća
I.
Gradonačelnik grada Belišća osniva Povjerenstvo za izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša te Plana zaštite i spašavanja grada Belišća te imenuje njegove članove u sljedećem sastavu:
1. Slavko Milekić, Josipa Kozarca 1, 31551 Belišće član,
2. Dubravko Čovčić, Park A. Hofmana 3 c, 31551 Belišće, član,
3. Franjo Logožar, Radnička 18a, 40305 Nedelišće, član.
II.
Imenovani članovi Povjerenstva zadužuju se za pripremu i prikupljanje cjelokupne dokumentacije potrebne za izradu
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te Plana zaštite i spašavanja grada Belišća
sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“
br.38/08).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 810-01/09-03/01
Urbroj: 2185/02-1-11-102
Belišće, 8. prosinca 2011. godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing. , v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 10. stavak 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08) i članka 61. stavak 4. točke 28. Statuta Grada Belišća
(„Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09) donio je dana 2. siječnja 2012. godine sljedeći
PLAN POZIVANJA
OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA BELIŠĆA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Planom određuje se ustroj i način pozivanja, mobiliziranja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća
i Zapovjedništava civilne zaštite, način pozivanja, mobiliziranja i aktiviranja Postrojbe civilne zaštite opće namjene
grada Belišća, službi i postrojbi pravnih osoba na području grada Belišća koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovnoj djelatnosti i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: operativne snage) u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Belišća.
Članak 2.
Operativne snage zaštite i spašavanja grada Belišća pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i
postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
II. STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Članak 3.
Stožer zaštite i spašavanja grada Belišća aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće sa zadatkom priprema akcija zaštite i spašavanja, pružanja stručne pomoći te upravljanja i usklađivanja
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području grada Belišća.
Neposrednu prijetnju, katastrofu i veliku nesreću na području grada Belišća proglašava Gradonačelnik, po svojoj odluci
ili na prijedlog pročelnika Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osijek.
Neposrednu prijetnju, katastrofu i veliku nesreću na području Osječko-baranjske županije ili više općina i gradova u
Županiji proglašava župan, po svojoj odluci ili na prijedlog pročelnika Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i
spašavanje Osijek.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području susjednih gradova i općina na području Osječkobaranjske županije, za upravljanje i usklađivanje operativnih snaga nadležan je Stožer za zaštitu i spašavanje Osječkobaranjske županije.
Članak 4.
Radom Stožera za zaštitu i spašavenje grada Belišća rukovodi Gradonačelnik, a u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje.
Pozivanje i aktiviranje članova Stožera za zaštitu i spašavanje grada Belišća nalaže Gradonačelnik putem nadležnog
županijskog centra 112.
U slučaju da zbog izvanrednih okolnosti pozivanje i aktiviranje nije moguće ostvariti na način propisan stavkom 2.
ovoga članka, Gradonačelnik nalaže pozivanje i aktiviranje vlastitim sustavom veza (putem teklića ili Radiokluba
Belišće) te na način utvrđen Planom zaštite i spašavanja grada Belišća.
Članak 5.
Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osijek pruža stručnu pomoć Stožeru za zaštitu i spašavanje grada
Belišća tijekom vremena aktiviranja.
III. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Članak 6.
Zapovjedništvo civilne zaštite grada Belišća mobilizira se i aktivira za zapovijedanje aktivnostima, snagama i
sredstvima postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće na području grada Belišća.
Članovi Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u
civilnoj zaštiti.
Zapovjedništvo civilne zaštite grada Belišća mobilizira se i aktivira na prijedlog Zapovjednika i po nalogu
Gradonačelnika putem nadležnog županijskog centra 112.
U slučaju da zbog izvanrednih okolnosti pozivanje i aktiviranje nije moguće ostvariti na način propisan stavkom 3.
ovoga članka, Gradonačelnik nalaže pozivanje i aktiviranje vlastitim sustavom veza (putem teklića ili Radiokluba
Belišće) te na način utvrđen Planom zaštite i spašavanja grada Belišća.
IV. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
Članak 7.
Postrojba civilne zaštite opće namjene grada Belišća mobilizira se u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti grada Belišća da gotovim snagama i sredstvima, spriječi njihov nastanak ili
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ukloni posljedice nastale njihovim djelovanjem.
Gradonačelnik nalaže mobilizaciju postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća putem Područnog ureda
Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osijek.
Troškove djelovanja mobilizirane postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća iz stavka 1. ovoga članka snosi
grad Belišće.
Mobilizaciju postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća može naložiti župan Osječko-baranjski, ravnatelj
Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Zapovjednik civilne zaštite RH ili njihovi zamjenici.
Članak 8.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada Belišća, osim operativnih snaga iz članka
3., 5. i 6., pozivaju se i aktiviraju i druge službe i osobe:
– Vatrogasne postrojbe
– Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Osijek,
– Radioklub Belišće,
– Voditelji skloništa,
– druge službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću.
Vatrogasne postrojbe pozivaju se i aktiviraju sukladno Zakonu o vatrogastvu te Procjeni i planu zaštite od požara na
području grada Belišća te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku za tekuću godinu.
Snage zaštite i spašavanja iz stavka 1. ovoga članka pozivaju se putem putem nadležnog županijskog centra 112 ili
vlastitim sustavom veza (putem teklića ili Radiokluba Belišće) po nalogu Gradonačelnika, a na prijedlog Stožera za
zaštitu i spašavanje Grada Belišća.
Članak 9.
Županijski centar 112, odnosno osobe i službe iz vlastitog sustava pozivanja primaju i prenose zapovijedi, naloge,
odluke i izvješća o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, službi i postrojbi pravnih
osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti i drugih sudionika zaštite i spašavanja.
Grad Belišće dužan je samostalno ili na zahtjev županijskog centra 112 ili osobe i službi iz vlastitog sustava pozivanja
po nastanku promjene dostaviti osobne i druge podatke i promjene podataka potrebnih za provođenje pozivanja,
mobilizacije i aktiviranja operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Članak 10.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće službe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovnoj djelatnosti i pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje na području
grada Belišća, mobiliziraju se i aktiviraju po nalogu Gradonačelnika na prijedlog Stožera za zaštitu i spašavanje Grada
Belišća.
U zahtjevu se obvezno navodi mjesto i zadaće na kojima će postrojbe i stručni timovi biti angažirani, predviđeno
vrijeme angažiranja te uvjeti nadoknade stvarno nastalih troškova.
Čelnik pravne osobe dužan je odmah po primitku zahtjeva izvijestiti Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Belišća o
mogućnostima za stavljanje na raspolaganje postrojbi i stručnih timova za zaštitu i spašavanje i materijalno-tehničkih
sredstava.
Sastavni dio izvješća iz stavka 3. ovog članka su podaci o broju postrojbi i stručnih timova koje se upućuju, osobni
podaci njihovih članova, procijenjeno vrijeme dolaska na mjesto izvršavanja zadaća zaštite i spašavanja, podaci o
osobnoj i skupnoj opremi i sredstvima koja se upućuju te imena zapovjednika, odnosno njihovih voditelja.
Članak 11.
Gotove snage zaštite i spašavanja pozivaju se vlastitim sustavom pozivanja (putem teklića ili Radiokluba Belišće)
odnosno vlastitim sustavom veza ili putem nadležnog centra 112.
Članak 12.
Za slučaj potrebe korištenja vlastitog sustava pozivanja operativnih snaga zaštite i spašavanja grada Belišća, nadležna
tijela zaštite i spašavanja donose posebnu odluku o imenovanju osobe ili službi za obavljanje navedene dužnosti kojom
se određuju zadaci kao i postupak pozivanja i aktiviranja.
Članak 13.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
Klasa: 810-01/09-03/01
Urbroj: 2185/02-1-12Belišće, 2. siječnja 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 61. stavka 4. točke 28. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) donio je dana 5. siječnja 2012. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o obavljanju stručne prakse
I.
Gradonačelnik prihvaća zamolbu Kristine Elter iz Belišća, Josipa Kozarca 35, učenica 4. razreda Ekonomske
i upravne škole Osijek, Trg Svetog Trojstva 4, Osijek, za zanimanje upravni referent, za obavljanje stručne
prakse u Gradskoj upravi grada Belišća.
II.
Imenovana će obavljati stručnu praksu u Gradskoj upravi grada Belišća u razdoblju od 9. siječnja 2012.
godine do 13. siječnja 2012. godine, u ukupnom trajanju od 40 radnih sati u okviru tjednog radnog vremena
od 7 do 15 sati.
III.
Za mentora imenovanoj iz točke I. ovog Zaključka određuje se pročelnik Ureda gradonačelnika Slavko
Milekić, dipl.iur.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADONAČELNIK
Klasa: 132-01/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-2
Belišće, 5.1.2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing.
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 61. stavak 4. točke 25. i 28. te članka 117. Statuta
grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09) donio je dana 18. siječnja 2012. godine sljedeću
ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva Vijeća mjesnog odbora Belišće
za produženje ugovora na održavanju službene web stranice
Članak 1.
Ovom Odlukom Gradonačelnik grada Belišća prihvaća zahtjev Vijeća mjesnog odbora Belišće za produženje
Ugovora za pružanje usluge održavanja službene web stranice Mjesnog odbora Belišće na web adresi
http://www.mo-belisce.com/ od strane Udruge za edukaciju MUI .

Članak 2.
Za usluge iz članka 1. ove Odluke stručne službe grada Belišća izradit će poseban ugovor kojim će se utvrditi
međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka sklapa se za razdoblje od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca
2012. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADONAČELNIK
Klasa: 023-01/12-01/01
Urbroj: 2185/02-1-12-2
U Belišću, 18. siječnja 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj:
125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora ("Službeni glasnik grada
Belišća" broj: 4/98.) i članka 61., stavka 4., točke 20. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup garaže
u Belišću, Radnička ulica bb

I.
Gradonačelnik grada Belišća odobrava raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup na neodređeno
vrijeme garaže za smještaj osobnog automobila u Belišću, Radnička ulica bb (četvrta lijevo), površine 11,85
m² (duljine 4,94 m i širine 2,4 m).
Početna cijena zakupa garaže iznosi 7,40 kn/m², što za garažu iz stavka 1. ove točke čini iznos početne
mjesečne zakupnine od 87,69 kn mjesečno.
II.
Garaža iz točke I. ovog Zaključka daje se u zakup pod sljedećim uvjetima:
• pravo podnošenja ponude imaju vlasnici i korisnici stanova i članovi njihovih obitelj koji
zajedno s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da u
vlasništvu imaju automobil, imaju prebivalište na području grada Belišća i nemaju
nepodmirenih obveza prema gradu Belišću,
• ponude u pisanom obliku, na obrascu ponude, s potrebnim prilozima,
• ponudi se prilažu preslike osobnih dokumenata, dokaz o vlasništvu ili korištenju stana, dokaz
o uplaćenoj jamčevini, potvrda o podmirenim obvezama prema gradu Belišću, dokaz o
vlasništvu automobila,
• jamčevina iznosi 100,00 kn, a uplaćuje se na žiro račun Proračuna grada Belišća,
• prvenstveno pravo zakupa ima fizička osoba koja ispunjava uvjete iz natječaja i ponudi
najviši iznos zakupnine;
• zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene
uvjete.
III.
Ovlašćuje se Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup
poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta za raspisivanje javnog natječaja i provođenja postupka
javnog natječaja.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 372-01/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-12-1
Belišće, 10. siječnja 2012. godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing.
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Temeljem 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, 141/06 , 146/08, 38/09, 153/09) i članka 61., stavka 4., točke 6.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donosi
ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnine u Bocanjevcima
I.
Gradonačelnik grada Belišća odobrava prodaju nekretnine u Bocanjevcima, k.o. Bocanjevci, u vlasništvu
grada Belišća, označena kao:
k.č.br.

218

oznaka zemljišta
kuća, dvor, voćnjak i oranica

površina

z.k.ul.

adresa

3036 m2

120

M. Gupca 142

početna
cijena
35.000,00 kn

iznos
jamčevine
3.500,00 kn

II.
Nekretnina iz točke I. ovog Zaključka prodaje se putem javnog natječaja pod sljedećim uvjetima:
- navedeni iznos jamčevine uplaćuje se na žiro račun Proračuna grada Belišća,
- pravo podnošenja ponude za kupnju ima svaka fizička i pravna osoba koja na temelju važećih
propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske,
- ponude se podnose u pisanom obliku na obrascu ponude s potrebnim prilozima,
- javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama grada Belišća, gradskoj internet stranici i
Hrvatskom radiju Valpovština
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos ponuđene cijene,
- ako najviša ponuđena cijena na natječaju od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete
prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda će se smatrati nevažećom,
- prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.
III.
Ovlašćuje se Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada
Belišća, za raspisivanje i provođenje postupka javnog natječaja.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 940-03/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-12-2
Belišće, 16. siječnja 2012. godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Temeljem 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, 141/06 , 146/08, 38/09, 153/09) i članka 61., stavka 4., točke 6.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donosi
ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnine u k.o. Bistrinci
I.
Gradonačelnik grada Belišća odobrava prodaju nekretnine u vlasništvu grada Belišća, u k.o. Bistrinci,
označenu kao:
k.č.br.
oznaka zemljišta
površina
z.k.ul.
početna cijena
iznos jamčevine
709/9 livada u selu
236 m2
937
32.804,00 kn
3.000,00 kn
II.
Nekretnina iz točke I. ovog Zaključka prodaje se putem javnog natječaja pod sljedećim uvjetima:
- navedeni iznos jamčevine uplaćuje se na žiro račun Proračuna grada Belišća,
- pravo podnošenja ponude za kupnju ima svaka fizička i pravna osoba koja na temelju važećih
propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske,
- ponude se podnose u pisanom obliku na obrascu ponude s potrebnim prilozima,
- javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama grada Belišća, gradskoj internet stranici i
Hrvatskom radiju Valpovština
- najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos ponuđene cijene,
- ako najviša ponuđena cijena na natječaju od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete
prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda će se smatrati nevažećom,
- prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.
III.
Ovlašćuje se Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada
Belišća, za raspisivanje i provođenje postupka javnog natječaja.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 944-01/09-03/07
Urbroj: 2185/02-3-12-22
Belišće, 18. siječnja 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br.
125/11), članka 4. i 18. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora ("Službeni glasnik
grada Belišća" broj: 4/98.) i članka 61., stavka 4., točke 20. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donosi
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaže
u Belišću, Radnička ulica bb
I.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao najpovoljniju ponudu Darije Klobučar (OIB: 05828014668) iz
Belišća, Park A. Hofmanna 2 C, za zakup garaže za smještaj osobnog automobila u Belišću, Radnička ulica
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bb (četvrta lijevo), površine 11,85 m2, na neodređeno vrijeme, uz plaćanje zakupnine u iznosu od 140,00 kn
mjesečno.
Zakupnik garaže dužan je osim zakupnine plaćati i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u
iznosu od 1,53 kune po m2 mjesečno.
Ponuda ponuditelja iz stavka 1. ove točke odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog natječaja za
zakup garaže u Belišću, Radnička ulica bb, koji je bio objavljen od 16. do 30. siječnja 2012. godine.
II.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća da, u skladu s uvjetima iz
javnog natječaja i ovog Zaključka, pripremi ugovor o zakupu.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 372-01/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-12-9
Belišće, 3. veljače 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Temeljem 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, 141/06 , 146/08, 38/09, 153/09) i članka 61., stavka 4., točke 6.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju
nekretnine u k.o. Bocanjevci

I.
Gradonačelnik grada Belišća odabire kao najpovoljniju ponudu Stjepana Mihaljevića (OIB: 94234652405) iz
Valpova, Lj. Gaja 99 za kupnju nekretnine u k.o. Bocanjevci, označene kao k.č.br. 218, upisane u z.k.ul. br.
120, što u naravi predstavlja kuću, dvor, voćnjak i oranicu u Ulici Matije Gupca 142, površine 3036 m², u
iznosu od 38.001,00 kn.
Ponuda ponuditelja iz stavka 1. ove točke odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog natječaja za
prodaju nekretnine u k.o. Bocanjevci, koji je bio objavljen od 20. do 30. siječnja 2012. godine.
II.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća da, u skladu s uvjetima iz
javnog natječaja, pripremi ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke I. ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 940-03/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-12-11
Belišće, 3. veljače 2012. godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Temeljem 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, 141/06 , 146/08, 38/09, 153/09) i članka 61., stavka 4., točke 6.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju
nekretnine u k.o. Bistrinci
I.
Gradonačelnik grada Belišća odabire, kao jedinu i najpovoljniju, ponudu tvrtke HEP - Plin d.o.o. (MB:
1582615 OIB: 141317489366) iz Osijeka, Cara Hadrijana 7, za kupnju nekretnine u k.o. Bistrinci, označene
kao k.č.br. 709/9, upisane u z.k.ul. br. 937, što u naravi predstavlja livadu u selu, površine 236 m², u iznosu
od 34.829,00 kn.
Ponuda ponuditelja iz stavka 1. ove točke odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog natječaja za
prodaju nekretnine u k.o. Bistrinci, koji je bio objavljen od 20. do 30. siječnja 2012. godine.
II.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća da, u skladu s uvjetima iz
javnog natječaja, pripremi ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke I. ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 944-01/09-03/07
Urbroj: 2185/02-3-12-29
Belišće, 3. veljače 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 61. stavka 3. i stavka 4., točke 5. te članka 117.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), a u svezi s člankom 8. Odluke o ustrojstvu
Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 3/08), te odredbi Zaključka o
prikupljanju sredstava od najamnine gradskih stanova i sredstava zajedničke pričuve za održavanje zgrada u
suvlasništvu i zajedničke pričuve za garaže („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 1/08), donio je dana 26.
siječnja 2012. godine sljedeću
ODLUKU
o izmjenama Odluke o upravljanju stambenim zgradama u suvlasništvu
Članak 1.
U Odluci o upravljanju stambenim zgradama u suvlasništvu („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/08) u
članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Sjedište je u Belišću, Kralja Tomislava 206.“

Članak 2.
U članku 5. Odluke o upravljanju stambenim zgradama u suvlasništvu („Službeni glasnik grada Belišća“ broj
6/08) stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Za potpisivanje i raspolaganje sredstvima na žiro-računu Upravitelja ovlašćuje se:
Zvonko Borić, dipl.ing. – gradonačelnik,
Marija Ilić – zamjenica gradonačelnika.“
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
Klasa: 371-01/12-05/05
Urbroj: 2185/02-1-12-1
Belišće, 26. siječnja 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.

34
Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 61., stavka 4., točke 7. Statuta grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 5/09), donosi dana 5. ožujka 2012. godine sljedeći
ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude za izradu i postavljanje naljepnice i table
u sklopu projekta „Grad Belišće - prijatelj djece“
I.
Gradonačelnik grada Belišća, nakon pristiglih ponuda odabire, kao najpovoljniju, ponudu Tiskare i
knjigovežnice SLOG iz Belišća, Ljudevita Posavskog 21, Broj:62-12, od 2. ožujka 2012. godine, za izradu
PVC naljepnice – color -2000 × 1500mm te izradu i postavljanje metalne konstrukcije s limenom tablom 3
mm s nosačima u sklopu projekta „Grad Belišće – prijatelj djece“, u ukupnom iznosu od 11.550,00 kn s
PDV-om.
II.
Grad Belišće obvezuje se novčani iznos iz prethodne točke ovog Zaključka platiti na žiro - račun Tiskare i
knjigovežnice SLOG broj 2412009-1138000874 i to polovinu novčanog iznosa od 5.775,00 kn odmah po
donošenju ovog Zaključka, a preostalu polovinu novčanog iznosa nakon uredno izvršenog posla.
III.
Zadužuje se Ured gradonačelnika Grada Belišća da, u skladu s dogovorenim uvjetima, sačini tekst ugovora o
izvođenju radova iz točke I. ovog Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 552-01/12-02/01
Urbroj: 2185/02-2-12-3
Belišće, 5. ožujka 2012. godine

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za
razdoblje 1.1.2011-31.12.2011. god.
Zaključak povodom razmatranja Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za
razdoblje 1.1.2011-31.12.2011. god.
Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća
Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja
Zaključak o podnošenju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje grada Belišća
Rješenje o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Belišća
3. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća
3. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2011. godini
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2012.
godini
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada Belišća za 2012. godinu
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za grad Belišće
Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
Odluka o određivanju Upravitelja Gradskog bazena u Belišću
Odluka o davanju stanova u najam
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
Odluka o prihvaćanju i potpisivanju Sporazuma gradonačelnika- dokumenta gradonačelnika
gradova Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja
Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac
2011. godine
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Belišća i
prigradskih naselja za period I-XII mjesec 2011. god.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada
Belišća za 2011. god.
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

str.
1-4
5-8
9
10
11
12
12
13
13-22
23-25
26-29
29
30
31
31-37
38-40
41-45
46
46
47
47-62
63

AKTI GRADONAČELNIKA

str.
23. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te Plana zaštite i spašavanja grada Belišća
24. Plan pozivanja operativnih snaga zaštite i spašavanja grada Belišća
25. Zaključak o obavljanju stručne prakse
26. Odluka o prihvaćanju zahtjeva Vijeća mjesnog odbora Belišće za produženje ugovora na
održavanju službene web stranice
27. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup garaže u Belišću, Radnička ulica bb
28. Zaključak o prodaji nekretnine u Bocanjevcima
29. Zaključak o prodaji nekretnine u k.o. Bistrinci
30. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaže u Belišću,
Radničkaulica bb
31. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju nekretnine u k.o.
Bocanjevci
32. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju nekretnine u k.o.
Bistrinci
33. Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju stambenim zgradama u suvlasništvu
34. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude za izradu i postavljanje naljepnice i table u sklopu
projekta "Grad Belišće - prijatelj djece"

63
64-65
66
66
67
68
69
69-70
70
71
71-72
72

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

