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Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) članka 61. st. 5. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik grada Belišća '' br. 5/09
i 3/13), Gradonačelnik grada Belišća donosi
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Članak 1.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga Plana).
Članak 2.
Nacrt konačnog prijedloga Plana obavezno se dostavlja tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima
radi iskazivanja pisanih mišljenja.
Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1. ovoga članka je trideset (30) dana. Ako tijelo i/ili osoba ne dostavi
mišljenje u tom roku, smatrat će se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili osoba nema primjedbi na Nacrt
konačnog prijedloga Plana.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/02
Urbroj: 2185/02-3-13-27
Belišće, 14. kolovoza 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med., v.r.
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Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) članka 61. st. 5. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik grada Belišća '' br. 5/09
i 3/13), Gradonačelnik grada Belišća donosi
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Članak 1.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga Plana).
Članak 2.
Nacrt konačnog prijedloga Plana obavezno se dostavlja tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima
radi iskazivanja pisanih mišljenja.
Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1. ovoga članka je trideset (30) dana. Ako tijelo i/ili osoba ne dostavi
mišljenje u tom roku, smatrat će se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili osoba nema primjedbi na Nacrt
konačnog prijedloga Plana.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/03
Urbroj: 2185/02-3-13-29
Belišće, 14. kolovoza 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,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. i 5. točke 20. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09 i 3/13), Gradonačelnik grada Belišća, dana 23. kolovoza 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju
za zakup garaže u Belišću, Radnička ulica bb
Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća odabire kao jedinu i najpovoljniju ponudu Krunoslava Farkaša (OIB:
94955970952) iz Belišća, Trg A. Starčevića 11, za zakup garaže u Belišću, Radnička ulica bb u svrhu smještaja
osobnog automobila.
Garaža iz stavka 1. ovog članka površine je 11,85 m² i daje se u zakup na neodređeno vrijeme, uz plaćanje
mjesečne zakupnine u iznosu od 126,87 kuna.
Članak 2.
Ponuda Krunoslava Farkaša odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog natječaja za zakup garaže u
Belišću, Radnička ulica bb, koji je bio otvoren od 24. srpnja do 7. kolovoza 2013. godine i objavljen na
oglasnim pločama grada Belišća, internet stranici grada te na Hrvatskom radiju Valpovština.
Članak 3.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća da, u skladu s uvjetima iz
javnog natječaja, pripremi tekst ugovora o zakupu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 372-01/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-29
Belišće, 23. kolovoza 2013. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 61., stavka 5., točke 28. Statuta grada Belišća (“Službeni
glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), donosi dana 28. kolovoza 2013. godine slijedeću
ODLUKU
o djelokrugu, sastavu i načinu rada Vijeća za prevenciju grada Belišća
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se djelokrug, sastav, način rada te cilj i načelni sadržaj programa rada Vijeća
za prevenciju grada Belišća, koje je osnovano Zaključkom Gradskog poglavarstva grada Belišća, Klasa:21001/08-01/01, Urbroj:2185/02-1/03, od 7. svibnja 2008. godine.
Članak 2.
Vijeće za prevenciju grada Belišća ( u daljnjem tekstu: Vijeće) djeluje kao koordinirajuće tijelo u
provođenju zajedničkih mjera svih sudionika u projektu i aktivnostima u praćenju stanja, uočavanju negativnih
pojava, prevenciji kriminaliteta i ostalih delikventnih ponašanja određenih struktura društva, a osobito mladih.
Vijeće će nastojati poticati građanstvo na uključivanje u rad i rješavanje problema šire društvene
zajednice te predlagati konkretna rješenja za svaku uočenu negativnu pojavu ili ponašanje.
Članak 3.
Cilj Vijeća je utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije na području grada Belišća zajedno sa
tijelima i ustanovama zaduženima za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života građana, a radi
prevencije kriminaliteta i pružanja podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti.
Članak 4.
Programima prevencije obuhvaćaju se područja suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece,
maloljetnih i punoljetnih osoba, zlouporabe opojnih droga, suzbijanje svih oblika kriminaliteta, osiguranje
povoljnog stanja javnog reda i mira, te opće sigurnosti građana i imovine.
Članak 5.
Vijeće iz članka 1. ove Odluke ima predsjednika i 9 članova i to:
1. zamjenik gradonačelnika grada Belišća – predsjednik Vijeća,
2. predstavnik stručnih službi Gradske uprave grada Belišća - zamjenik predsjednika Vijeća,
3. predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća – član Vijeća,
4. predstavnik Policijske postaje Valpovo - član Vijeća,
5. predstavnik nadležnog Centra za socijalnu skrb – član Vijeća,
6. predstavnik Savjeta mladih grada Belišća - član Vijeća,
7. predstavnik medija - član Vijeća,
8. predstavnik Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće - član Vijeća,
9. predstavnik Srednje škole Valpovo - član Vijeća,
10. predstavnik Doma zdravlja Valpovo.
Članak 6.
Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje
zaključke koje donosi Vijeće.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Vijeća.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća sjednicom Vijeća
predsjedava člana Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik Vijeća.
Vijeće zasjeda prema potrebi.
Članak 7.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja
se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se
materijal za sjednicu može dostaviti i na samoj sjednici.
Članak 8.
Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.
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Članak 9.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Vijeća obavljat će stručne službe Gradske
uprave grada Belišća.
Članak 10.
Rad u Vijeću je počastan.
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.
Članak 11.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se stručne službe Gradske uprave Grada Belišća.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Zaključka Gradskog poglavarstva grada
Belišća, Klasa:210-01/08-01/01, Urbroj:2185/02-1/03, od 7. svibnja 2008. godine, o djelokrugu, sastavu i načinu
rada Vijeća za prevenciju grada Belišća.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADONAČELNIK
Klasa: 210-01/08-01/01
Urbroj: 2185/02-1-13- 64
Belišće, 28. kolovoza 2013. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med., v.r.
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Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) članka 61. st. 5. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik grada Belišća '' br. 5/09
i 3/13), Gradonačelnik grada Belišća donosi
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga II. ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
Članak 1.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga II. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belišća
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga Plana).
Članak 2.
Nacrt konačnog prijedloga Plana obavezno se dostavlja tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima
radi iskazivanja pisanih mišljenja.
Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1. ovoga članka je trideset (30) dana. Ako tijelo i/ili osoba ne dostavi
mišljenje u tom roku, smatrat će se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili osoba nema primjedbi na Nacrt
konačnog prijedloga Plana.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/06
Urbroj: 2185/02-3-13-36
Belišće, 2. rujna 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) članka 61. st. 5. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik grada Belišća '' br. 5/09
i 3/13), Gradonačelnik grada Belišća donosi
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga IV. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Članak 1.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga Plana).
Članak 2.
Nacrt konačnog prijedloga Plana obavezno se dostavlja tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima
radi iskazivanja pisanih mišljenja.
Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1. ovoga članka je trideset (30) dana. Ako tijelo i/ili osoba ne dostavi
mišljenje u tom roku, smatrat će se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili osoba nema primjedbi na Nacrt
konačnog prijedloga Plana.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/05
Urbroj: 2185/02-3-13-34
Belišće, 2. rujna 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 61., stavka 4. i stavka 5., točke 28., te članka 117.
Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), donosi dana 10. rujna 2013. godine
slijedeće
Rješenje
o razrješenju dužnosti predsjednice, zamjenika predsjednice i članova
Vijeća za prevenciju grada Belišća
I
Gradonačelnik grada Belišća razrješava dužnosti predsjednice, zamjenika predsjednice i članove Vijeća
za prevenciju grada Belišća, koji su imenovani temeljem Rješenja Gradskog poglavarstva grada Belišća od
10.7.2008. god. („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 3/08), kako slijedi:
1. Marija Ilić, predstavnica Gradskog poglavarstva grada Belišća - predsjednica Vijeća,
2. Boris Karša, dipl.ing., predstavnik Gradske uprave grada Belišća - zamjenik predsjednice Vijeća,
3. Zdenko Glasovac, prof., predstavnik Gradskog vijeća grada Belišća – član Vijeća,
4. Božo Zelić, predstavnik PP Valpovo - član Vijeća,
5. Danica Bader, predstavnica Centra za socijalnu skrb – član Vijeća,
6. Mario Jukić, predsjednik Savjeta za mlade - član Vijeća,
7. Goran Mihaljević, predstavnik Centra mladih – član Vijeća,
8. Boris Milanović, predstavnik medija - član Vijeća,
9. Darko Kovač, predstavnik Osnovne škole iz Belišća - član Vijeća,
10. Ivan Tonković, prof., predstavnik Srednje škole iz Valpova - član Vijeća.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 210-01/08-01/01
Urbroj: 2185/02-1-13- 68
Belišće, 10. rujna 2013. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med., v.r.
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Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 61.,stavka 4. i stavka 5., točke 28., te članka 117. Statuta
grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), donosi dana 10. rujna 2013. godine slijedeće
Rješenje
o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju grada Belišća

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I
U Vijeće za prevenciju grada Belišća imenuju se:
Domagoj Varžić, dipl. oec, zamjenik gradonačelnika - za predsjednika Vijeća,
Slavko Milekić, dipl. iur, predstavnik stručnih službi Gradske uprave grada Belišća - za zamjenika
predsjednika,
Andrej Bičak, dipl.iur, predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća - za člana
Božo Zelić, predstavnik Policijske postaje Valpovo - za člana,
Slaven Starčić, dipl. soc. radnik, predstavnik Centra za socijalnu skrb Valpovo - za člana,
Dinko Jukić, predsjednik Savjeta mladih grada Belišća - za člana,
Mato Jerkić, HRV d.o.o. Valpovo, predstavnik medija - za člana,
Sanja Samardžija, magistra psihologije, predstavnica Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće- za
člana,(zamjenica članice Darija Rickert Draženović, psiholog)
Zdenka Lončarić, prof. pedagogije, predstavnica Srednje škole Valpovo - za člana,
Tatjana Lulić Slipac, dr. med. spec. obiteljske medicine, ravnateljica Doma zdravlja Valpovo - za člana
(zamjenik članice Danijel Kardoš, dr. med. spec. pedijatrije)

II
Vijeće za prevenciju grada Belišća obavljat će poslove u skladu s donesenom Odlukom Gradonačelnika o
djelokrugu, sastavu i načinu rada Vijeća za prevenciju grada Belišća, Klasa:210-01/08-01/01, Urbroj:2185/02-113-64 , od 28. kolovoza 2013. godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADONAČELNIK
Klasa: 210-01/08-01/01
Urbroj: 2185/02-1-13-69
Belišće, 10. rujna 2013. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med., v.r.
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Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) i članka 61. stavak 5 točke 13. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.
5/09 i 3/13), Gradonačelnik grada Belišće, donio je
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Belišće
Članak 1.
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u članku 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji te se utvrđuje Konačni prijedlog I. ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Belišće.
Članak 2.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišće provest će ovaj Zaključak.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišće".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/02
Urbroj: 2185/02-3-13-43
Belišće, 24. rujna 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić,dr.med., v.r.
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Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) članka 61. st. 5. točke 12. Statuta Grada Belišća (''Službeni glasnik grada Belišća '' br. 5/09 i
3/13), Gradonačelnik grada Belišća donio je
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Belišća
Članak 1.
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga Plana), Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u članku 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji i utvrđuje Konačni prijedlog Plana.
Članak 2.
Konačni prijedlog Plana dostavit će se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije radi davanja mišljenja.
Članak 3.
Nakon dobivenog mišljenja iz članka 2. ovog Zaključka, Konačni prijedlog Plana dostavit će se Županu radi
davanja suglasnosti.
Članak 4.
Po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Župana, Konačni prijedlog Plana dostavit će se Gradskom vijeću na
usvajanje.
Članak 5.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišće provest će ovaj Zaključak.
Članak 6.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/03
Urbroj: 2185/02-3-13-47
Belišće, 24. rujna 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.,v.r.
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Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) i članka 61. stavak 5 točke 13. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.
5/09 i 3/13), Gradonačelnik grada Belišće, donio je
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Belišće
Članak 1.
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u članku 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji te se utvrđuje Konačni prijedlog II. ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Belišće.
Članak 2.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišće provest će ovaj Zaključak.
Članak 3.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišće".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/06
Urbroj: 2185/02-3-13-52
Belišće, 30. rujna 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić,dr.med., v.r.
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Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 55/12) i članka 61. stavak 5. točke 13. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.
5/09 i 3/13), Gradonačelnik grada Belišće, donio je
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Belišće
Članak 1.
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišće
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga plana), Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u članku 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji i utvrđuje Konačni prijedlog plana.
Članak 2.
Konačni prijedlog plana dostavit će se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
radi davanja mišljenja.
Članak 3.
Nakon dobivenog mišljenja iz članka 2. ovog Zaključka, Konačni prijedlog plana dostavit će se Županu radi
davanja suglasnosti.
Članak 4.
Po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Župana, Konačni prijedlog plana dostavit će se Gradskom vijeću na
usvajanje.
Članak 5.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišće provest će ovaj Zaključak.
Članak 6.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišće".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/13-03/05
Urbroj: 2185/02-3-13-50
Belišće, 30. rujna 2013.

Gradonačelnik:
Dinko Burić,dr.med.,v.r.

30.09.2013.
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SADRŽAJ

AKTI GRADONAČELNIKA

133. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Grada Belišća
134. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Belišća
135. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup garaže u Belišću, Radnička
ulica bb
136. Odluka o djelokrugu, sastavu i načinu rada Vijeća za prevenciju grada Belišća
137. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga II. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Grada Belišća
138. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Belišća
139. Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Vijeća za
prevenciju grada Belišća
140. Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju
grada Belišća
141. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Grada Belišća
142. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Belišća
143. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Grada Belišća
144. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Belišća
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Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Slavko Milekić, dipl.iur. Uredništvo i uprava:
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog
dohotka isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.

