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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
29. Na temelju članka 35. stavak 2. 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.) i
članka 44. točka 6. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/01., 3/03. i 2/06.)
Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 102. sjednici od 7. svibnja 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o određivanju svojstva javnog dobra
I.
Određuje se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi za nekretninu označenu kao k.č.br.
1468/16, k.o. Našice u naravi ulica Ivana Gundulića, upisana u z.k.ul. 3510, površine 1015 metara
četvornih.
II.
Određivanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz točke I. ove Odluke, Grad
Našice i nadalje ostaje vlasnikom.
III.
Javno dobro u općoj uporabi iz točke I. ove Odluke namjenjuje se pješačkom prometu,
cestovnom prometu u kretanju i mirovanju, gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
drugim oblicima uporabe javnih površina, na način utvrđen posebnim propisima.
IV.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Našicama,
provest će u zemljišnim knjigama otpis nekretnina iz točke I. ove Odluke iz z.k.ul. 3510 i prijenos iste
u postojeći z.k.ul. 4574, k.o. Našice.
V.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada
Našica“.
KLASA: 940-01/09-01/26
UR.BROJ: 2149/01-02-09-02
Našice, 7. svibnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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30. Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine», broj 58/93. i
33/05.) 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 101. sjednici od 23. travnja 2009. godine,
donijelo je
PROGRAM
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za područje Grada Našica u 2009. godini
I. U V O D
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2009. godini proizlaze određene obveze i za jedinice lokalne samouprave i
uprave.
Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našeg područja,
ovim Programom daje se osnovni naglasak na preventivne i represivne mjere zaštite od požara u
predžetvenom i žetvenom razdoblju.
II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI
U PREDŽETVENOM RAZDOBLJU
a) Mjere i zadaci:
1. dovesti u stanje ispravnosti tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u
žetvenim radovima;
2. obučiti za preventivno i represivno djelovanje u cilju zaštite od požara osoblje koje
će sudjelovati u žetvenim radovima;
3. izraditi planove rasporeda ljudstva i ustroja motrilačko-dojavne službe od svojih
djelatnika za vrijeme žetve i vršidbe (pravni subjekt iz oblasti poljodjelstva);
4. izraditi planove ustroja dežurstva vatrogasaca od članova svojih vatrogasnih
postrojbi, kao i dovesti u mobilno i tehnički ispravno stanje raspoloživu vatrogasnu opremu pri
dobrovoljnim vatrogasnim društvima;
5. osigurati vozila za vuču u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne
(Jelisavac, Vukojevci, Zoljan);
6. osigurati traktore s plugovima za eventualno zaoravanje gorućih površina žitarica u
svim naseljima;
7. izvršiti informativno-propagandno djelovanje putem Radija Našica d.o.o Našice u
cilju zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju.
b) R o k o v i:
- za sve mjere pod a) od točke 1. do 7. do 20. lipnja 2009. godine
c) Nositelji zadatka:
- pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije pod a)
točkom 1.,
- dobrovoljna vatrogasna društva u suradnji s mjesnim odborima pod a) točka 2., 3., 4.,
5. i 6.,
- Vatrogasna zajednica Našice pod a) točka 7.
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III. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI
U ŽETVENOM RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci:
Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti:
a) dežurstvima pri vatrogasnim društvima u mjesnim odborima;
b) motrilačko-dojavnoj službi organiziranoj po mjesnim odborima i pravnim
subjektima u oblasti poljodjelstva;
c) ostvariti koordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od požara
svih subjekata;
d) dnevno operativno djelovanje motrilačko-dojavne službe planirati (izraditi) na
temelju svakodnevne procjene.
b) Nositelji zadatka:
- dobrovoljna vatrogasna društva,
- mjesni odbori,
- pravni subjekti.
c) R o k o v i :
- od početka do završetka žetve.
Pored navedenih mjera, radnji i obveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od požara u
predžetvenom i žetvenom razdoblju, potrebno je upozoriti i na pojačano preventivno djelovanje ostalih
subjekata i svih žitelja u zaštiti objekata, dobra i površina (šume).
IV. ZAKLJUČAK
Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Našica, dobrovoljna
vatrogasna društva i mjesni odbori s područja Grada Našica provest će u okviru odobrenih sredstava iz
Proračuna Grada Našica za rad u 2009. godini, a pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva i šumarstva
vlastitim sredstvima.
V. Ovaj Program bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/09-01/13
UR:BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 23. travnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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31. Na temelju članka 44 Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj
6/01., 3/03. i 2/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Našica, na 101. sjednici od 23. travnja 2009. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine –
građevinskog zemljišta u Našicama, upisanom u z.k.ul. 3510, k.o. Našice, označene kao k.č.br. 3008/31,
u naravi oranica u gradu, ukupne površine 353 m², u vlasništvu Grada Našica, i to:

-

Tomislav i Ines Vukšić iz Našica, Zlatka Balokovića 2, po cijeni od 84.200,00 kuna.

2. S najpovoljnijim ponuditeljem Grad Našice će sklopiti odgovarajući ugovor o kupoprodaji
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ugovor iz točke 2. ovog Zaključka u ime Grada Našica potpisat će gradonačelnik Grada
Našica.
4. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.
5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 944-01/09-01/02
UR:BROJ: 2149/01-02-09-06
Našice, 23. travnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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32. 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., 146//08. i 38/09.) 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 101. sjednici od 23. travnja 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. 1468/9 k.o. Našice
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Našica suglasno je s izdavanjem Tabularne isprave kojom se
vlasnicima posebnih dijelova zgrade u Našicama, I. Gundulića 2, sagrađene na k.č.br. 1468/9, priznaje
pravo vlasništva na k.č.br. 1468/9, u naravi zgrada ul. I. Gundulića s 235 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. 1468/9, k.o. Našice, vlasnicima posebnih dijelova nekretnine.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/09-01/21
URBROJ: 2149/01-02-09-03
Našice, 23. travnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 940-01/09-01/21
URBROJ: 2149/01-02-09-04
Našice, 23. travnja 2009.

TABULARNA ISPRAVA
Grad Našice priznaje pravo vlasništva vlasnicima posebnih dijelova nekretnine iz
Našica, I. Gundulića 2, na k.č.br. 1468/9, 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., 146/08. i 38/09.) 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. 1468/9, k.o. Našice, zemljište na kome je
izgrađen objekt kolektivnog stanovanja u Našicama, I. Gundulića 2, - zemljište ispod zgrade
može se smatrati nužnim za redovnu uporabu građevine izgrađene na toj čestici u Našicama, I.
Gundulića 2, 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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33. 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., 146//08. i 38/09.) 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 101. sjednici od 23. travnja 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. 1219/8 k.o. Našice
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Našica suglasno je s izdavanjem Tabularne isprave kojom se
vlasnicima posebnih dijelova zgrade u Našicama, I. Zajca 10, sagrađene na k.č.br. 1219/8, priznaje
pravo vlasništva na k.č.br. 1219/8, u naravi zgrada ul. I. Zajca s 378 m2, upisanoj u z.k.ul. 4810, 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. 1219/8, k.o. Našice, vlasnicima posebnih dijelova nekretnine.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/09-01/23
URBROJ: 2149/01-02-09-04
Našice, 23. travnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 940-01/09-01/23
URBROJ: 2149/01-02-09-05
Našice, 23. travnja 2009.

TABULARNA ISPRAVA
Grad Našice priznaje pravo vlasništva vlasnicima posebnih dijelova nekretnine iz
Našica, I. Zajca 10, na k.č.br. 1219/8, upisanoj u z.k.ul. 4810, 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., 146/08. i 38/09.) 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. 1219/8, k.o. Našice, zemljište na kome je
izgrađen objekt kolektivnog stanovanja u Našicama, I. Zajca 10, - zemljište ispod zgrade može
se smatrati nužnim za redovnu uporabu građevine izgrađene na toj čestici u Našicama, I. Zajca
10, 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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34. 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., 146//08. i 38/09.) 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 101. sjednici od 23. travnja 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. 2790/2 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 7, sagrađene na k.č.br. 2790/2,
priznaje pravo vlasništva na k.č.br. 2790/2, u naravi zgrada ul. I. Zajca s 196 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. 2790/2, k.o. Našice, vlasnicima posebnih dijelova nekretnine.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/09-01/22
URBROJ: 2149/01-02-09-03
Našice, 23. travnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 940-01/09-01/22
URBROJ: 2149/01-02-09-04
Našice, 23. travnja 2009.

TABULARNA ISPRAVA
Grad Našice priznaje pravo vlasništva vlasnicima posebnih dijelova nekretnine iz
Našica, Trg I. Kršnjavoga 7, na k.č.br. 2790/2, 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., 146/08. i 38/09.) 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. 2790/2, k.o. Našice, zemljište na kome je
izgrađen objekt kolektivnog stanovanja u Našicama, Trg I. Kršnjavoga 7, - zemljište ispod
zgrade može se smatrati nužnim za redovnu uporabu građevine izgrađene na toj čestici u
Našicama, Trg I. Kršnjavoga 7, 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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AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA NAŠICA
Klasa: 013-03/09-01/06
Urbroj: 2149/01-04-09-01
Našice, 18. svibnja 2009.
1. Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Našice, d o n i j e l o j e
O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR
GRADONAČELNIKA GRADA NAŠICA

I. Gradsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Grad Našice ima ukupno 14.195 birača i da je glasovalo 8.043
birača, odnosno 56,66%, od čega je bilo 7.907 ili 98,33% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 134
ili 1,67%.
II. Kandidati/kandidatkinje dobili su sljedeći broj glasova:
1. mr. KREŠIMIR ŽAGAR, dipl.ing.
Zamjenik kandidata KREŠIMIR KAŠUBA, dr.vet. med.
Zamjenik kandidata HRVOJE ŠLEDER, ing.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

4.544 glasova

56,50%

2. SLAVKO VUKŠIĆ, ing.
1.776 glasova
Zamjenik kandidata JASMINKA DVORŽAK, dipl.oec.
Zamjenik kandidata IVAN MATULIĆ, dipl.iur.
DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA

22,08%

3. ANTUN KAPRALJEVIĆ
Zamjenik kandidata ZVONKO IBRIKS
Zamjenik kandidata STJEPAN VUJNOVIĆ
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

19,73%

1.587 glasova
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III. Na temelju članka 34. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika
Grada Zagreba:
za gradonačelnika Grada Našice izabran je
mr. KREŠIMIR ŽAGAR, dipl.ing.,
a za zamjenike gradonačelnika izabrani su:
1. KREŠIMIR KAŠUBA, dr.vet. med.
2. HRVOJE ŠLEDER, ing.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA NAŠICA
Marina Godžirov, v.r.
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Klasa: 013-03/09-01/04
Urbroj: 2149/01-04-09-01
Našice, 18. svibnja 2009.
2. Na temelju članaka 52. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno
povjerenstvo Grada Našice, d o n i j e l o j e

O D L U K U
O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA
I. Gradsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Grad Našice ima ukupno 14.195 birača i da je glasovalo 8.043
birača, odnosno 56,66%, od čega je bilo 7.868 ili 97,85% važećih glasova, dok je nevažećih listića bilo 173 ili
2,15%.
II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
mr. KREŠIMIR ŽAGAR, dipl.ing. - nositelj liste
2. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA
RAVNICA
SLAVKO VUKŠIĆ, ing. - nositelj liste

3.392 glasova 43,11%

1.702 glasova 21,63%

3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
ZVONKO IBRIKS - nositelj liste

897 glasova 11,40%

4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ANTUN KAPRALJEVIĆ - nositelj liste

562 glasova

7,14%

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
STJEPAN VUJNOVIĆ - nositelj liste

529 glasova

6,72%

301 glasova

3,83%

7. NEZAVISNA GRADSKA LISTA
ROBERT RIGO - nositelj liste

251 glasova

3,19%

8. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
IVAN TONKOVIĆ - nositelj liste

234 glasova

2,97%

6. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVOJE ŠLEDER, ing. - nositelj liste
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III. Na temelju članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. - pročišćeni tekst i 109/07. - dalje: Zakon) liste
koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
mr. KREŠIMIR ŽAGAR, dipl.ing. - nositelj liste
2. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA
SLAVKO VUKŠIĆ, ing. - nositelj liste
3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
ZVONKO IBRIKS - nositelj liste
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ANTUN KAPRALJEVIĆ - nositelj liste
5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
STJEPAN VUJNOVIĆ - nositelj liste
IV. Na temelju članka 26. Zakona utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom
vijeću:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
dobila je 10 mjesta te su s te liste izabrani:
1. mr. KREŠIMIR ŽAGAR, dipl.ing.
2. STJEPAN PINTARIĆ, dipl.ing.
3. KREŠIMIR KAŠUBA, dr.vet.med.
4. VALERIJA SARAJLIĆ, dr.med.
5. ZDRAVKO RONČEVIĆ, dr.med.
6. FRANJO KANĐERA, dipl.ing.
7. DUŠAN NEKIĆ, dipl.ing.
8. BRANKA BAKSA
9. MILAN KNEŽEVIĆ
10. SILVIJA LUČEVNJAK, prof.
2. DEMOKRATSKA STRANKA SLAVONSKE RAVNICE - SLAVONSKA RAVNICA
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. SLAVKO VUKŠIĆ, ing.
2. ANTUN ALOŠINAC
3. NENAD RONČEVIĆ
4. STJEPAN BOSAK
5. IVAN MATULIĆ, dipl.iur.
3. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ZVONKO IBRIKS
2. HRVOJE ŠIMIĆ
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. ANTUN KAPRALJEVIĆ
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5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. STJEPAN VUJNOVIĆ
V. Statutom Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/01., 3/03. i 2/06.) predviđen je u
….Gradskom vijeću Grada Našica jedan predstavnik nacionalnih manjina i iz reda Slovačke . ….nacionalne
manjine izabrana je Branka Baksa.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA NAŠICA
Marina Godžirov, v.r.

Izdaje: Grad Našice – odgovorni urednik: Živkao 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 7706matični broj poduzeća ili 22 7706 JMBG fizičke osobe s naznakom „Za Službeni glasnik Grada
Našica“.

