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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
5. Na temelju članka 44. točka 10. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/01. , 3/03. i 2/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od
5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o kriterijima i rasporedu sredstava u Proračunu Grada
Našica za 2009. godinu mjesnim odborima na
području Grada Našica
I.
Sredstva za rad mjesnih odbora osigurana u Proračunu Grada Našica za 2009.
godinu raspoređuju se mjesnim odborima na području Grada Našica po sljedećim kriterijima:
1.
2.
3.
4.
5.

po stanovniku mjesnog odbora prema popisu stanovništva iz 2001. godine u
iznosu od 35,00 kuna;
iznos od 40.000,00 kuna po mjesnom odboru;
sredstva od imovine mjesnih odbora, koja se ostvare tijekom godine;
sredstva ostvarena temeljem sklopljenih ugovora građana mjesnog odbora za
financiranje komunalne infrastrukture;
salda neutrošenih sredstava iz ranijih godina (prethodne godine).
II.

Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke sredstva mjesnim odborima za 2009.
godinu raspoređuju se:
a) po stanovniku mjesnog odbora:
- Mjesni odbor Brezik Našički .......... 13.895,00 kn
- Mjesni odbor Ceremošnjak ............
4.410,00 kn
- Mjesni odbor Gradac Našički ........
5.670,00 kn
- Mjesni odbor Granice ...................
6.685,00 kn
- Mjesni odbor Jelisavac .................
47.040,00 kn
- Mjesni odbor Lađanska ...............
13.300,00 kn
- Mjesni odbor Lila .........................
9.205,00 kn
- Mjesni odbor Londžica .................
7.840,00 kn
- Mjesni odbor Makloševac .............
5.530,00 kn
- Mjesni odbor Markovac Našički ...
60.025,00 kn
- Mjesni odbor Martin ....................
39.830,00 kn
- Mjesni odbor Našice ....................
286.055,00 kn
- Mjesni odbor Velimirovac ............
43.225,00 kn
- Mjesni odbor Vukojevci ...............
34.895,00 kn
- Mjesni odbor Zoljan ....................
28.595,00 kn
U K U P N O : 606.200,00 kn
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b) iznos od 40.000,00 kuna po mjesnom odboru;
c) ostvarena sredstva od imovine (najamnine) koja se ostvaruje
tijekom godine i koja se unosi u Proračun Grada Našica rasporedit će se i koristiti za potrebe mjesnog odbora na čijem
području su i ostvarena;
d) sredstva ostvarena temeljem sklopljenih ugovora građana
raspoređivat će se za one namjene mjesnog odbora za koje
su građani temeljem sklopljenih ugovora sredstva i uplaćivali;
e) saldo neutrošenih sredstava iz prethodne godine mogu koristiti
oni mjesni odbori koji nisu sredstva u prethodnoj godini
utrošili iz Odluke o osiguranim sredstvima za prethodnu godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ove Odluke koristit će se za podmirenje svih troškova na
području djelovanja pojedinog mjesnog odbora prema odlukama Vijeća mjesnog odbora.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada
Našica”.
KLASA: 400-08/09-01/04
UR.BROJ: 2149/02-02-09-01
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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6. Na temelju članka 44. točka 10. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada
Našica”, 6/01. i 3/03.) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od
5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica
za 2009. godinu za donacije udrugama
I.
Sredstva koja su osigurana u Proračunu Grada Našica za 2009. godinu u razdjelu 7.
glava 1. pozicija 3811 za donacije udrugama raspoređuju se:
1. Savez udruženja invalida Našice …………….
2. Udruga gluhih i nagluhih Našice …………….
3. HVIDRA Našice ……………………………
4. Udruga udovica Domovinskog rata Našice ….
5. Udruga hrvatskih branitelja „Hrvatski
sokol“ Našice ……………………………….
6. Udruga vukovarskih veterana Našice ………..
7. Udruga roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Našice ……………………
8. Matica umirovljenika, Gradska udruga
Našice …………………………………. ……
9. «Hrvatski domobran» Našice ………………..
10. Udruga liječenih od PTS-a Našice …………
11. Društvo «Naša djeca» Našice ………………
12. Liga protiv raka Našice …………………….
13. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca
Domovinskog rata, Podružnica Osječkobaranjska, Ogranak Feričanci ……………….
14. Društvo naša djeca Jelisavac ………………..
15. Tiplerski klub Našice ……………………….
16. Gljivarsko društvo „Našice“ Našice ………..
17. Udruga vinogradara i voćara Našice ……….
18. Udruga „Pčela“ Našice ……………………..
19. Nacionalna udruga Roma „Evropa“
Regionalni centar Našice ……………………
20. Udruga Zagoraca „KAJ“ Našice ……………
21. Udruga informatičara „Info“ Našice ……….
22. Udruga Reuma Našice ………………………
23. Udruga Klan Našice ………………………..
24. Hrvatsko katoličko društvo med. sestara……
25. Hrvatsko katoličko liječničko društvo ……..
26. Udruga specijalne policije ………………….
27. Udruga invalida Našice……………………..
28. Udruga umirovljenika policije ………………..
29. Ekološka udruga „Priroda“ Našice……… ……
30. Forum udruga našičkog područja - FUNAP
Našice………………………………………….
31. Prva dječja sportska akademija ……………….
32. Ostale nepredviđene potrebe u tijeku godine ….
UKUPNO:

35.000,00 kn
9.000,00 kn
30.000,00 kn
11.000,00 kn
11.000,00 kn
11.000,00 kn
11.000,00 kn
18.000,00 kn
12.500,00 kn
11.000,00 kn
15.000,00 kn
2.500,00 kn
1.000,00 kn
5.500,00 kn
2.000,00 kn
10.000,00 kn
8.000,00 kn
5.000,00 kn
3.000,00 kn
8.000,00 kn
5.000,00 kn
2.500,00 kn
4.000,00 kn
2.500,00 kn
2.500,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
5.000,00 kn
6.000,00 kn
2.500,00 kn
115.500,00 kn
374.000,00 kn
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 400-08/09-01/05
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 5. ožujka 2009.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

7. Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata („Narodne novine“, broj 1/07.) i članka 44. točka 10. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, broj 6/01., 3/03. i 2/06.)) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96.
sjednici od 5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama
u Gradu Našicama za 2009. godinu
I.
Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Grada Našica za 2009.
godinu u razdjelu 6. glava 2. pozicija 3811 doznačivat će se političkim strankama koje participiraju
članstvom svojih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica.
II.
Obračunati iznos od 7.900,00 kuna po jednom vijećniku za godinu dana doznačivat
će se tromjesečno do 15. dana zadnjeg mjeseca u tromjesečju.
III.
Godišnji iznos sredstava političkim strankama prema kriterijima iz točke I. i II. ove
Odluke iznosi:
1. Hrvatskoj demokratskoj zajednici…………………
2. Demokratskoj stranci slavonske ravnice.. ……….
3. Hrvatskoj narodnoj stranci ………………………..
4. Hrvatskoj seljačkoj stranci ………………………..
5. Hrvatskoj stranci prava ……………………………
6. Socijaldemokratskoj partiji …. ……………………
7. Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci ……………..
8. Hrvatskoj stranci umirovljenika …………………..
9. Nezavisna lista ……… ………. …………………..
UKUPNO:

55.300,00
15.800,00
23.700,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
15.800,00
7.900,00
7.900,00
150.100,00

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 400-08/09-01/03
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 5. ožujka 2009.

GRADONAČELNIK:

mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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8. Na temelju članka 44. točka 10. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik
Grada Našica», broj 6/01., 3/03. i 2/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici
od 5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica
za 2009. godinu za vatrogastvo
I.
Sredstva za rad vatrogasnih udruga osigurana u Proračunu Grada Našica za
2009. godinu u razdjelu 4. glava 2. pozicija 3811 raspoređuju se kako slijedi:
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelisavac …….
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lila ………….
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Markovac Našički
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Velimirovac ….
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukojevci ……
6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zoljan ………..
7. Vatrogasna zajednica Našice ……………………
8. Ostale nepredviđene potrebe u tijeku godine …..

20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
15.000,00 kn
3.000,00 kn

U K U P N O : 138.000,00 kn
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivat će se sukladno članku 4. Odluke o
izvršenju Proračuna Grada Našica za 2009. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada
Našica».
KLASA: 400-08/09-01/06
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 5. ožujka 2009.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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9. Na temelju članka 44. točka 6. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj
6/01., 3/03. i 2/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od 5. ožujka 2009. godine,
donijelo je
PRAVILNIK
o sufinanciranju nabave voćnih sadnica
na području Grada Našica
u 2009. godini
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način odobravanja sredstava za sufinanciranje nabave
voćnih sadnica na području Grada Našica u 2009. godini, te način njihovog korištenja.
Članak 2.
Radi poticanja podizanja novih nasada voćnjaka Grad Našice sufinancira nabavu voćnih sadnica.
Sredstva za sufinanciranje nabave se odobravaju kao poticajna, bez obveze povrata. Iznos sredstava za
sufinanciranje podizanja novih nasada voćnjaka (jabuke, kruške, šljive, breskve, marelice, višnje, trešnje,
lijeske, oraha, kupine, maline i jagode) utvrđuje se u visini od 30% od određene cijene za pojedinu vrstu
voćnih sadnica.
Iznos sredstava iz prethodnog stavka utvrđuje se izračunom na osnovi sljedećih vrijednosti:
1sadnica jabuka 15,00 kn; 1 sadnica kruške 18,00 kn; 1 sadnica šljive 17,00 kn; 1 sadnica breskve 18,00
kn; 1 sadnica marelice 18,00 kn; 1 sadnica višnje 18,00 kn; 1 sadnica trešnje 18,00 kn; 1 sadnica lijeske
12,00 kn: 1 sadnica oraha 80,00 kn: 1 sadnica kupine 10,00 kn; 1 sadnica maline 10,00 kn, 1 sadnica
jagode 2,00 kn.
Najviši iznos odobrenih sredstava za sufinanciranje voćnih sadnica po jednom poljoprivrednom
gospodarstvu može iznositi:
- za zasađene površine od 0,50 ha do 5,00 ha - 12.000,00 kn
- za zasađene površine od 5,01 ha do 10,00 ha - 15.000,00 kn
- za zasađene površine od 10,01 ha do 20,00 ha - 20.000,00 kn
- za zasađene površine veće od 20,00 ha - 30.000,00 kn.
Članak 3.
Zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje mogu podnijeti poljoprivredna gospodarstva
(seljačko gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, kao obrt ili zadruga) koja su upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pod sljedećim uvjetima:
- prebivalište odnosno sjedište te mjesto ulaganja nalaze se na području Grada Našica,
- podižu se nove nasade voćnjaka u površini od najmanje 0,5 ha,
- za podizanje nasada korišten je sadni materijal s propisanom deklaracijom,
- sadnja je obavljena u od 2009. godine.
Članak 4.
Postupak odobravanja sredstava za sufinanciranje provodi se temeljem javnog poziva koji se
objavljuje u dnevnom listu "Glas Slavonije" i na web stranicama Grada Našica.
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Javni poziv sadrži:
- naziv tijela koji objavljuje javni poziv,
- predmet javnog poziva,
- uvjete za odobravanje sredstava za sufinanciranje,
- rok podnošenja zahtjeva iz članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika,
- podatke o dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava za sufinanciranje.
Članak 5.
Zahtjevi po objavljenom javnom pozivu mogu se podnositi najkasnije do 30. studenoga 2009.
godine.
Korisnici sredstava za sufinanciranje podnose zahtjeve na obrascu koji je sastavni dio ovoga
Pravilnika.
Zahtjevu za dodjelu sredstava za sufinanciranje podnositelj zahtjeva mora priložiti:
1. Posjedovni list iz katastarske evidencije, za zemljište na kojem će se obaviti sadnja koja glasi
na podnositelja zahtjeva;
2. Presliku žiro-računa;
3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu o izvršenoj sadnji;
4. Deklaraciju sadnog materijala;
5. Presliku računa o kupovini sadnog materijala i presliku otpremnice sadnog materijala;
6. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa, kupnje ili koncesije državnog poljoprivrednog
zemljišta;
7. Dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Sudionici u postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju.
Članak 6.
Povjerenstvo za provedbu postupka za sufinanciranju nabave voćnih sadnica, koje imenuje
Gradsko poglavarstvo Grada Našica, provodi postupak odobravanja sufinanciranja voćnih sadnica
sukladno ovom Pravilniku.
Povjerenstvo odobrava sredstva redoslijedom podnesenih zahtjeva korisnicima do iskorištenja
sredstava, a koji ispunjavaju potrebne uvjete i sukladni su odredbama ovoga Pravilnika. O odobrenim
sredstvima za sufinanciranje Povjerenstvo izvještava Gradsko poglavarstvo Grada Našica.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Našica".
KLASA: 320-02/09-01/31
URBROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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10. Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu (“Narodne novine”, br. 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. i 146/08.) i članka 44. Statuta Grada Našica
(“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/01., 3/03. i 1/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na
96. sjednici od 5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
1. Grad Našice prodat će putem javnog natječaja, za potrebe formiranja građevinske
čestice prema lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/06-01/168, ur.broj: 215/14-03/05-07-09 od
3. siječnja 2007. godine, svoje nekretnine u Našicama, označene kao k.č.br. 3008/31, opisane kao
oranica, ukupne površine 353 m², uz početnu cijenu od 84.155,00 kuna.
2. Za sudjelovanje u natječaju iz točke 1. ovog Zaključka određuje se jamčevina u iznosu
od 8.416,00 kuna, što predstavlja 10% ukupne početne cijene nekretnine.
3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz
uvjet da ponuditelj dokaže pravni interes za formiranje čestice za gradnju.
4. Javni natječaj objavit će se u „Glasu Slavonije“ i na oglasnoj ploči.
5. Trajanje javnog natječaja utvrđuje se u vremenu od 15 dana od dana objave u javnom
glasilu, uz navođenje točnog nadnevka i vremena zaključenja natječaja.
6. Troškove provedbe prijenosa vlasništva snosit će uspješni ponuditelj.
7. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel gradske uprave za komunalni
sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
8.Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 944-01/09-01/02
UR.BROJ: 2149/01-06-09-02
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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11. Na temelju članka 44. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”,
br. 6/01., 3/03. i 1/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od 5. ožujka 2009.
godine, d o n i j e l o j e

ZAKLJUČAK
I.
Grad Našice suglasan je da se pristupi uspostavi sustava za gospodarenje otpadom
na razini Osječko-baranjske županije i izgradnji županijskog Centra za gospodarenje otpadom te
se obvezuje da će se u sustav uključiti na način predviđen propisima, prostorno-planskom
dokumentacijom i planovima gospodarenja otpadom.

II.
Grad Našice inzistira na aktivnom sudjelovanju u postupcima koji prethode
osnivanju županijske komunalne tvrtke i na suodlučivanju s drugim osnivačima o svim bitnim
pitanjima koja će biti stavljena u nadležnost te tvrtke.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 351-01/09-01/02
UR.BROJ: 2149/01-04-09-03
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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12. Na temelju članka 35. 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. i 146//08.) i članka 44.
točke 6. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/01., 3/03. i 2/06.), Gradsko
poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od 5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za izdavanje Tabularne isprave
za uknjižbu prava vlasništva na k.č.br. 2820/5 k.o. Našice
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Našica suglasno je s izdavanjem Tabularne isprave kojom se
vlasnicima posebnih dijelova zgrade u Našicama, Trg I. Kršnjavoga 4., sagrađene na k.č.br. 2820/5,
priznaje pravo vlasništva na k.č.br. 2820/5, u naravi zgrada s 200 m2 upisanoj u z.k.ul. 3510 k.o.
Našice kao vlasništvo Grada Našica, radi uspostave jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade.
II.
Tekst Tabularne isprave prilaže se uz ovaj Zaključak i njegov je sastavni dio.
III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Našica da potpiše Tabularnu ispravu za uknjižbu prava
vlasništva na k.č.br. 2820/5 k.o. Našice, vlasnicima posebnih dijelova nekretnine.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/08-01/44
URBROJ: 2149/01-02-09-03
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 944-01/08-01/44
URBROJ: 2149/01-02-09-05
Našice, 5. ožujka 2009.

TABULARNA ISPRAVA
Grad Našice priznaje pravo vlasništva vlasnicima posebnih dijelova nekretnine iz
Našica, Trg I. Kršnjavoga 4., na k.č.br. 2820/5, upisanoj u z.k.ul. 3510, k.o. Našice, te
dozvoljava da se bez ikakvoga daljnjeg pitanja ili odobrenja u zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Našicama provede uknjižba prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u njihovu korist,
te prijenos nekretnina u novi z.k. uložak.
Pravni temelj za izdavanje Tabularne isprave je uspostava jedinstva nekretnine i
posebnih dijelova zgrade propisan člankom 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,
141/06. i 146/08.) kojim vlasnik posebnog dijela zgrade (stana) ostaje vlasnikom svoga
posebnoga dijela nekretnine, s time da se vlasništvo posebnoga dijela nekretnine neodvojivo
povezuje s određenim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine. Osobe koje su po prijašnjim
propisima imale valjani pravni temelj za stjecanje vlasništva stana, ovlaštene su na tom temelju
steći taj stan zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine.
Kako je zemljište označeno kao k.č.br. 2820/5 k.o. Našice, zemljište na kome je
izgrađen objekt kolektivnog stanovanja u Našicama, Trg I. Kršnjavoga 4. – zemljište ispod
zgrade može se smatrati nužnim za redovnu uporabu građevine izgrađene na toj čestici u
Našicama, Trg I. Kršnjavoga 4., to vlasnici stanova postaju suvlasnicima cijele predmetne
nekretnine u omjerima kako će to biti određeno Sporazumom o diobi nekretnina (Etažnim
elaboratom).

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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13. Na temelju članka 35. 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. i 146//08.) i članka 44.
točke 6. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/01., 3/03. i 2/06.), Gradsko
poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od 5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za izdavanje Tabularne isprave
za uknjižbu prava vlasništva na k.č.br. 2770/2 k.o. Našice
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Našica suglasno je s izdavanjem Tabularne isprave kojom se
vlasnicima posebnih dijelova zgrade u Našicama, Kralja Zvonimira 2a., sagrađene na k.č.br. 2770/2,
priznaje pravo vlasništva na k.č.br. 2770/2, u naravi zgrada br. 2 Ul. kralja Zvonimira s 351 m2
upisanoj u z.k.ul. 3510 k.o. Našice kao vlasništvo Grada Našica, radi uspostave jedinstva nekretnine
i posebnih dijelova zgrade.
II.
Tekst Tabularne isprave prilaže se uz ovaj Zaključak i njegov je sastavni dio.
III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Našica da potpiše Tabularnu ispravu za uknjižbu prava
vlasništva na k.č.br. 2770/2 k.o. Našice, vlasnicima posebnih dijelova nekretnine.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/09-01/07
URBROJ: 2149/01-02-09-03
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 944-01/09-01/07
URBROJ: 2149/01-02-09-04
Našice, 5. ožujka 2009.

TABULARNA ISPRAVA
Grad Našice priznaje pravo vlasništva vlasnicima posebnih dijelova nekretnine iz
Našica, Kralja Zvonimira 2a, na k.č.br. 2770/2, upisanoj u z.k.ul. 3510, k.o. Našice, te
dozvoljava da se bez ikakvoga daljnjeg pitanja ili odobrenja u zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Našicama provede uknjižba prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u njihovu korist,
te prijenos nekretnina u novi z.k. uložak.
Pravni temelj za izdavanje Tabularne isprave je uspostava jedinstva nekretnine i
posebnih dijelova zgrade propisan člankom 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,
141/06. i 146/08.) kojim vlasnik posebnog dijela zgrade (stana) ostaje vlasnikom svoga
posebnoga dijela nekretnine, s time da se vlasništvo posebnoga dijela nekretnine neodvojivo
povezuje s određenim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine. Osobe koje su po prijašnjim
propisima imale valjani pravni temelj za stjecanje vlasništva stana, ovlaštene su na tom temelju
steći taj stan zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine.
Kako je zemljište označeno kao k.č.br. 2770/2 k.o. Našice, zemljište na kome je
izgrađen objekt kolektivnog stanovanja u Našicama, Kralja Zvonimira 2a, – zemljište ispod
zgrade može se smatrati nužnim za redovnu uporabu građevine izgrađene na toj čestici u
Našicama, Kralja Zvonimira 2a, to vlasnici stanova postaju suvlasnicima cijele predmetne
nekretnine u omjerima kako će to biti određeno Sporazumom o diobi nekretnina (Etažnim
elaboratom).

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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14. Na temelju članka 35. 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. i 146//08.) i članka 44.
točke 6. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/01., 3/03. i 2/06.), Gradsko
poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od 5. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Grad Našice otkupit će za potrebe formiranja čestice za gradnju nogostupa s javnom
rasvjetom, nekretnine označene kao k.č.br. 3007/2, školsko igralište u gradu, površine 952 m²,
u vlasništvu Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama.
2. Vrijednost nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka Grad Našice namirit će Srednjoj
školi Isidora Kršnjavoga iz Našica vlastitom zamjenskom nekretninom, i to građevinskim
zemljištem označenim kao k.č.br. 3008/4, oranica, površine 1.171 m².
3. Gradsko poglavarstvo suglasno je da se prometna vrijednost nekretnina iz točke 1. i
2. ovog Zaključka koje imaju biti predmetom zamjene, smatra identičnom i da za svaku
nekretninu iznosi 248.300,00 kuna.
4. O zamjeni nekretnina pod uvjetima iz točke 2. i 3. ovog Zaključka sklopit će se
odgovarajući ugovor.
5. Troškove zaključenja i provedbe ugovora iz točke 4. ovog Zaključka snosit će u
cijelosti Grad Našice.
6. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
7. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 940-01/08-01/32
UR.BROJ: 2149/01-02-09-03
Našice, 5. ožujka 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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15. Na temelju članka 44. točka 9. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica»,
broj 6/01., 3/03. i 2/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 96. sjednici od 5. ožujka 2009.
godine, d o n i j e l o je
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za
gospodarstvo i europske integracije Grada Našica
I.
Do imenovanja pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i europske integracije Grada
Našica po postupku utvrđenom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela gradske uprave
Grada Našica, poslove pročelnika obavljat će Tomislava Kuricek, dipl.oec. iz Našica, kao vršiteljica
dužnosti.
II.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 112-03/09-01/02
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 5. ožujka 2009.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

Izdaje: Grad Našice – odgovorni urednik: Živko Štefančić, dipl.iur., Redakcija i uprava: Upravni odjel
za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, Pejačevićev trg 7, telefon (031) 618-163.
Cijena pojedinog broja je 20,00 kn, a godišnja pretplata 150,00 kn. Pretplata se vrši uplatom na račun
broj: 2393000-182700005 (Proračun Grada Našica) s pozivom na broj 21 7706-matični broj poduzeća
ili 22 7706 JMBG fizičke osobe s naznakom „Za Službeni glasnik Grada Našica“.

