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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

17. Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08.) i članka 33.
stavak 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko
vijeće Grada Našica na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Našica

Članak 1.
U Odluci o gradskim porezima Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/01.,
11/02. i 8/04.) članak 7. mijenja se i glasi:
„Porez na potrošnju alkoholnih, žestokih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3% na
osnovicu iz članka 6. ove Odluke.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Našica“, a primjenjuje se od 1. srpnja 2010. godine.

KLASA: 410-02/10-01/02
UR.BROJ: 2149-01-01-10-01
Našice, 28. svibnja 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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18. Na temelju članka 33. stavak 1. alineja 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada
Našica „ broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je

O D L U K U
o uključivanju u Projekt „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“

Članak 1.
Prihvaća se prijedlog o uključivanju Grada Našica u Projekt „Lokalni projekti razvoja malog
gospodarstva“ Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 2.
Grad Našice je u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu predvidio, a i u narednih 10 godina
će predvidjeti 25.000 kuna za sufinanciranje kamatne stope od 1% za kreditiranje poduzetnika s
područja Grada Našica.

Članak 3.
Uvjeti za sufinanciranje kamate iz članka 2. ove Odluke su da podnositelj zahtjeva ima
prebivalište i boravište (za fizičke osobe), odnosno sjedište (za pravne osobe), te i da se ulaganje koje
se sufinancira vrši na području Grada Našica.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 302-01/10-01/03
URBROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 28. svibnja 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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19. Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na prijedlog Gradonačelnika, na 8.
sjednici od 28. svibnja 2010. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o plaći i drugim pravima Gradonačelnika
Grada Našica iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Gradonačelnika Grada
Našica, koji dužnost gradonačelnika obavlja profesionalno (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) te druga
prava Gradonačelnika iz radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću Gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 za
svaku navršenu godinu radnog staž, ukupno najviše za 20%.
Ako bi plaća za rad Gradonačelnika, bez uvećanja za radni staž, utvrñena na temelju ove
Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, Gradonačelniku se odreñuje plaća u najvišem
iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće Gradonačelnika iznosi 2.675,00 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijent za obračun plaće Gradonačelnika je 7,00.
Članak 5.
Gradonačelnik druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te
s općim aktima Grada ako zakonom nije drukčije propisano.
Članak 6.
Rješenja o utvrñivanju plaće te drugih prava Gradonačelnika iz radnog odnosa donosi
pročelnik upravnog tijela nadležnog za radne odnose.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti točka 1. stavka 1. članka 1. i članak 2.
Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj
10/09.)
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA:120-01/10-01/06
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 28. svibnja 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing. aedif., v.r.
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20. Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28.
svibnja 2010. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Našica

Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuje se visina naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada Našica (u
daljnjem teksta: zamjenik gradonačelnika) koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na
mjesečnu naknadu za rad u visini 15 % umnoška koeficijenta i osnovice za obračun plaće
Gradonačelnika koji dužnost obnaša profesionalno.
Članak 3.
Rješenje o utvrñivanju naknade za rad zamjenika gradonačelnika donosi pročelnik upravnog
tijela nadležnog za radne odnose.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti točka 2. stavka 1.,članka 1. i stavak 1.
članka 3. Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika Grada Našica ( "Službeni glasnik Grada Našica",
broj 10/09.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 120-01/10-01/06
UR.BROJ: 2149/01-01/10-01
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing. aedif., v.r.
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21. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) i članka 4., 7., 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, broj 8/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010.
godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Našica u 2010. godini
I.
Počasnim grañaninom Grada Našica proglašava se Vladimir Šeks, potpredsjednik Hrvatskog
sabora Republike Hrvatske.
Počasnom grañaninu Grada Našica uručuje se medalja Počasnog grañanina Grada Našica.
II.
Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje se:
1. Dragi Trošelju (posmrtno) iz Našica
2. Josipu Walleru (posmrtno) iz Našica
3. Branku Matkoviću (posmrtno) iz Našica
4. Antunu Jakoboviću iz Našica
5. Mirku Gašiću iz Našica.
Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i novčane nagrade.
III.
Nagrada Grada Našica dodjeljuje se:
1. Andriji Tekavčiću iz Našica
2. Marini Kopri iz Našica
3. Danijelu Kopriju iz Našica
4. Vladimiru Cindoriju iz Našica
5. Jadranki Filisar iz Našica
6. Rudolfu Liliću iz Našica
7. Željku Šmitu iz Našica.
Nagrada Grada Našica dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara po odreñenju Gradonačelnika
Grada Našica.
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IV.
Zahvalnica Grada Našica dodjeljuje se:
1. Silviji Barišić iz Martina
2. Dragici Bastijan iz Vukojevaca
3. Slavku Katruši iz Martina
4. Josipu Mandiću iz Našica
5. Branku Marenjaku iz Jelisavca
6. Ratimiru Svorenu iz Našica
7. Mariju Teskeri iz Našica.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 061 - 01 /10-01/02
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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22. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijlnoj skrbi Grada Našica u
2009. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 550-01/10-01/05
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

23. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2009.
godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 612-01/10-01/04
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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24. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2009.
godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 620-01/10-01/05
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

25. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u
2009. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 630-01/10-01/01
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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26. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i ureñaja komunalne
infrastructure, koje se financira iz komunalne naknade za 2009. godinu.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 363-02/10-01/16
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

27. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastructure
za 2009. godinu.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 363-02/10-01/15
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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28. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Našica u
2009. godini.
Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljenu “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 351-01/10-01/02
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu (“Narodne novine”, broj 178/04.,
111/06., 110/07., 60/08. i 87/09.) i članka 48. stavka 3. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/09.), Gradonačelnik Grada Našica, p o d n o s i
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU GRADA NAŠICA U 2009. GODINI
Plan gospodarenja otpadom na području Grada Našica za razdoblje do 2015. godine (u
daljnje tekstu: Plan ) donesen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica i objavljen u
«Službenom glasniku Grada Našica», broj 10/09. s nadnevkom 21. prosinca 2009. godine.
Ovo Izvješće obuhvaća 2009. godinu i početak 2010. godine kada su dovršene neke od
aktivnosti pokrenute koncem 2009. godine, a podijeljeno je na tematske cjeline na način kako
su te cjeline obuhvaćene Planom.
I. Izvršenje mjera odvojenog prikupljanja komunalnog otpada
U pravcu stvaranja uvjeta za postupnu realizaciju koncepta cjelovitog gospodarenja
otpadom tijekom 2009. godine donesena je Odluka o obvezatnom korištenju komunalne
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.
Ovom Odlukom ne samo da je utvrñena obveza i postupak korištenja usluge skupljanja
i odvoza komunalnog otpada već je izvršena i svojevrsna standardizacija u pogledu spremnika
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koji se mogu koristiti te točno definirane vrste otpada koji se ne smiju odlagati zajedno s
komunalnim otpadom.
Nadalje, Odlukom je način obračuna usluge usklañen sa zakonom, a Komunalnom
društvu koje uslugu isporučuje postavljene su i konkretne obveze u smislu postavljanja
namjenskih spremnika za koristan otpad, njihova pražnjenja i privremenog skladištenja tog
otpada te uspostavljanje odnosa s ovlaštenicima za prijevoz i daljnju oporabu tog otpada.
Mjere za uključivanje svih kućanstava u sustav organiziranog odvoza komunalnog
odpada, Planom predviñene za realizaciju do veljače 2010. godine, ostvarene su djelomično.
Postotak obuhvaćenosti kućanstava organiziranim odvozom komunalnog otpada povećao se s
94,11% na 95,22 % jer je obuhvaćeno još 50-ak kućanstava u naselju Gradac Našički, dok se
za preostala brdska naselja na području Grada u kojima živi oko 270 kućanstava upravo
priprema otprema odgovarajućih spremnika. Ukupno je, dakle, organiziranim skupljanjem i
odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno 16.550 stanovnika u 5.375 kućanstava.
U pravcu planiranog uvoñenja tipiziranih spremnika, tijekom 2009. godine Grad je
izvršio nabavu ukupno 4.700 plastičnih kanti za komunalni otpad od čega je 4.200 već
podijeljeno (na revers) bez naknade kućanstvima, kao i 80 kontejnera zapremine 1.100 litara,
od kojih je za potrebe višestambenih zgrada kao zamjenske ili dodatne, takoñer bez naknade,
postavljeno 36 komada. Kontinuirano se vrši zamjena dotrajalih ili neodgovarajućih
spremnika novima, a sve kante i spremnici su odgovarajuće označeni odnosno numerirani. U
odnosu na dosadašnje, nepovoljno i u odnosu na Osječko-baranjsku županiju iznadprosječan
udio spremnika u strukturi odvoza komunalnog otpada, novonastala situacija na području
Grada Našica izrazito je povoljna i više od 90% ukupnog volumena komunalnog otpada
prikuplja se u tipiziranim spremnicima. U čitavom projektu nabave spremnika sudjelovao je
financijskom potporom i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Standardizacija postupaka, opreme, spremnika i razine usluge, uz ranije navedeno,
dopunjuje se i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, koje
je izradilo komunalno društvo «Našički vodovod» i pokrenulo postupak donošenja.
Planom je odreñeno postavljanje ukupno 24 «reciklažna otoka» od kojih 12 u
razdoblju do 2012. godine. U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 6 «reciklažnih otoka» koji
se sastoje od 4 kontejnera po 2m3 za papir, staklo, plastiku i metal te 20-litarskih posebnih
spremnika za stare baterije i stare lijekove. Dio nabavljenih «reciklažnih otoka», zajedno s
pripadajućim podestima, postavljen je u pojedinim dijelovima grada, a u tijeku je njihovo
postavljenje i u Markovcu Našičkom te u Jelisavcu. I ovu je nabavku sufinancirao Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Osiguravanje lokacije i gradnja reciklažnog dvorišta te objekta za prihvat i obradu
grañevinskog otpada nisu Planom bili predviñeni za 2009. godinu, ali navodimo ih radi
činjenice da bi Planom odreñene lokacije za te objekte mogle biti podložne izvjesnom zastoju
u dinamici realizacije. Naime, za oba je objekta najpovoljnijom lokacijom odreñen prostor uz
postojeće odlagalište «Pepelane», oko čega su se nenadano pojavili imovinsko-pravni
problemi i to radi uknjižbe Republike Hrvatske kao vlasnika čitavog kompleksa odlagališta.
Zbog toga, ali i zbog potrebe da se što je moguće ranije uspostave temelji konceptu odvojenog
prikupljanja korisnog otpada, započeli su razgovori s komunalnim društvom «Našički
vodovod» oko lociranja minireciklažnog dvorišta u sklopu ekonomskog dvorišta te tvrtke u
ulici Vatroslava Lisinskog. Isto tako, komunalno društvu je pred okončanjem pregovora s
ovlaštenim prijevoznicima i oporabiteljima nekih vrsta korisnog otpada.
Značajne količine korisnog otpada, napose onog metalnog, prikupljaju i dvije tvrtke s
područja Grada Našica, i to «Sekundaria» d.o.o. i «Ivanišević» d.o.o., obje sa sjedištem u
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Našicama. Smanjena je potreba za ukupnim volumenom namjenskih spremnika za
prikupljanje plastične i staklene (povratne ) ambalaže jer se uvoñenje povratne naknade
pokazalo izuzetno djelotvornim.
II. Izvršenje sanacije neureñenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
Aktivnosti sanacije neureñenih odlagališta odreñene Planom obuhvaćaju i sanaciju
odlagališta komunalnog otpada «Pepelane», koje po opsegu planiranih radova i procijenjenoj
vrijednosti predstavlja najznačajniju stavku u čitavom Planu. Vrijedno je napomenuti da od
samog početka izrade sanacijske dokumentacije odlagališta, nakon uspješne nominacije
Grada, projekt prati i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Terminskim planom aktivnosti u sklopu Plana u 2009. godini bilo je predviñeno
dovršenje glavnih projekata i pribavljanje akta za grañenje. Nakon što je ranijim godinama
izrañena pripremna dokumentacija (Plan zatvaranja odlagališta, Izvješća o istražnim radovima,
Studija utjecaja na okoliš i Stručna podloga za dobivanje lokacijske dozvole) te u 2008. godini
pribavljena lokacijska dozvola, u 2009. godini od strane izrañivača, tvrtke «ECOINA» d.o.o.
iz Zagreba izrañen je i Gradu isporučen glavni projekt sanacije odlagališta «Pepelane».
Potvrda glavnog projekta, kao akt na temelju kojega se može započeti sanacija, nije
meñutim pribavljena u 2009. godini jer zbog ranije opisane uknjižbe RH u vlasništvo čitavog
kompleksa i time nemogućnosti Grada da valjano dokaže pravni interes, takav akt nije niti
mogao biti izdan od nadležnog tijela. Zahtjev za vraćanje zemljišta Gradu upućen je
državnom odvjetništvu, a obrazloženje apsurdne situacije dostavljeno je Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost kao opravdanje zastoja u realizaciji čitavog projekta.
Razrješenje ove situacije očekuje se do ljeta 2010. godine, a pribavljenje Potvrde glavnog
projekta do jeseni.
U meñuvremenu, komunalno društvo «Našički vodovod» na isti je deponij u 2009.
godini dopremilo, prema PL- SKO obrascu, novih 5.220 tona miješanog komunalnog otpada,
od čega 4.437 tona s područja Grada Našica. S ureñaja za pročišćavanje dopremljeno je na
deponiju i ukupno 435 tona ostataka sa sita i pjeskolova. Očekujući skori početak radova
sanacije, komunalno društvo nije prišlo izvoñenju nekih opsežnijih radova na ureñenju
deponije, ali je propustilo osigurati osnovne elemente sanitarno-tehničke zaštite (ograda, stalni
nadzor, kontroliran pristup i sl.).
Terminskim planom za 2009. godini bila je predviñena i sanacija nekolicine «divljih»
odlagališta. Ukupno je u izvještajnom razdoblju izvršena sanacija 7 «divljih» odlagališta, a
sanaciju je obavilo komunalno društvo «Našički vodovod» metodom razdvajanja komunalnog
od ostalog otpada i odvozom komunalnog otpada na deponiju. Sanaciju dijela «divljeg»
deponija uz potok «Darnu», koji se odnosio na deponirani nasipni zemljani materijal,
grañevinskom operativom o svom trošku izvela je tvrtka «Gradnja» d.o.o., koja je u najvećoj
mjeri i izvršila deponiranje. Postupci sanacije izvršeni su koncem 2009. godine i početkom
2010. godine.
III. Angažiranja sredstava po namjenama i izvorima

Realizacija Plana za razdoblje do 2015. godine zahtjeva izuzetno značajna sredstva,
preko 28 milijuna kuna. Od navedenog iznosa samo lokaciji «Pepelane», za sanaciju i
zatvaranje postojećeg odlagališta, te izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice bit će
potrebno oko 23 milijuna kuna. Evidentno je da će Grad Našice i uz neophodno sudjelovanje
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susjednih općina, napose u ekonomskim uvjetima kakvi su prisutni danas, biti sposoban iz
vlastitih izvora osigurati samo manji dio tog iznosa.
Meñutim, za 2009. godinu izvršena realizacija u odnosu na planiranu, veoma je dobra.
U skladu s Proračunom Grada Našica osiguranim je sredstvima Plan gospodarenja otpadom
realiziran na način prikazan sljedećom tablicom:
u kn
VRSTA ULAGANJA

Projekt. dokumentacija sanacije i zatvaranja
odlagališta «Pepelane»
Izdvojeno prikupljanje i obrada otpada
Reciklažni otok - tip 1
Posude za prikupljanje komunalnog otpada 120 l
Posude za prikupljanje komunalnog otpada 1100 l
Sanacija «divljih odlagališta»

SVEUKUPNO

2009.

Razlika

Plan

Izvršenje

Iznos

%

230.000

256.328

26.328

11,45

615.000
100.000
355.000
60.000
0
745.000

949.930
168.558
672.158
109.214
13.000
1,219.528

334.930
68.558
317.158
49.214
13.000
474.528

54,46
68,56
89,34
82,02
63,70

Do odstupanja na više kod projektne dokumentacije došlo je radi uvrštenja bruto
plaćenog iznosa obračunske situacije projektantske kuće ( s PDV-om) .
Kod izvršenja stavke «Izdvojeno sakupljanje i obrada otpada» Planom je bilo
predviñeno financiranje troška nabave svih vrsta spremnika kroz dvije godine, 2009. i 2010.
godinu, ali je natječajem postignuta niža cijena od očekivane, a sufinanciranje Fonda je
prevagnulo u odluci da se kompletna nabavka izvrši odjednom. Iznos uključuje nabavu
opreme sa zavisnim troškovima i troškovima podjele kućanstvima.
Od ukupnih ulaganja u izvještajnom razdoblju nabavku reciklažnih otoka i posuda za
prikupljanje otpada sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s
315.422,00 kuna. Isti je Fond za sufinanciranje sanacije odlagališta «Pepelane» (izradu
kompletne dokumentacije i radove) još 2006. godine Gradu avansirao 540.000,00 kuna pa je,
dakle sudjelovao i u financiranju obračunske situacije u 2009. godini.
Stoga u strukturi izvora financiranja aktivnosti u 2009. godini možemo ustvrditi da je
od ukupno uloženih 1,219.528,00 kuna Fond za zaštitu okoliša sudjelovao s ukupno
571.750,00 kuna , a Grad Našice iz vlastitih izvora s ukupno 647.778,00 kuna.
Zaključno, izvršenje Plana gospodarenja otpadom za razdoblje do 2015. godine u
2009. godini je u pogledu terminskog plana ostvareno gotovo u cijelosti, a u financijskom
smislu i značajno premašeno, što će biti teško ponoviti u razdoblju koje je pred nama. Ključni
zadatak u tekućem vremenu je otklanjanje uzroka zastoja u realizaciji sanacije odlagališta
«Pepelane» i intenzivno zatvaranje financijske konstrukcije za taj kapitalni zahvat.
KLASA: 351-01/10-01/02
UR.BROJ: 2149/01-02-10-02
Našice, 30. travnja 2010.
GRADONAČELNIK:

mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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29. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) i članka 15. Odluke o grbu i zastavi Grada Našica (“Službeni glasnik Grada
Našica”, broj 4/96.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28. svibnja 2010. godine,
donijelo je

RJEŠENJE
o odobrenju uporabe grba Grada Našica

I.
Udruzi dijabetičara Našice odobrava se uporaba grba Grada Našica na pečatu Udruge.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenom glasniku
Grada Našica”.

KLASA: 017-01/10-01/01
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing. aedif., v.r.
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30. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 15. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica
(“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/07.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 8. sjednici od 28.
svibnja 2010. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o izboru članova Savjeta mladih Grada Našica

I.
Za članove Savjeta mladih Grada Našica izabiru se:
1. Jelena Galić iz Našica,
2. Marko Hanzlić iz Našica,
3. Martina Radošević iz Martina,
4. Kristijana Sinjeri iz Zoljana,
5. Ivan Keglević iz Našica,
6. Emin Osmanović iz Našica,
7. Marko Bistrović iz Našica.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenom glasniku
Grada Našica”.

KLASA: 021- 05 /10-01/01
UR. BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 28. svibnja 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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27. Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93, 33/05,
107/07 i 38/09), točke 33. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2010. godini („Narodne novine“ broj 3/10) i članka 48. stavka 3. točke 26.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Našica 31.
ožujka 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe za
područje Grada Našica

Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko–dojavna služba (u daljnjem tekst: Služba) s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Grada Našica, u razdoblju od 1. lipnja do 31.
listopada 2010. godine.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice (u daljnjem tekstu: DVD Našice)
- Vatrogasna zajednica Grada Našica
- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje
šumskih požara
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Našice
- Upravni odjel gradske uprave za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša
Grada Našica.
Članak 3.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, pored Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Službe za sustav 112, županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem tekstu: Centar 112), DVD Našice ima
organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.
Dojave koje zaprimi centar 112 prosljeñuje se DVD-u Našice, koji angažira potrebne snage
za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje Centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku postaju Osječko-baranjske županije, Policijsku postaju Našice te po potrebi i druge službe.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku
Grada Našica“.

KLASA: 214-01/10-01/05
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 31. ožujka 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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27. Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93, 33/05,
107/07 i 38/09), točke 33. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2010. godini („Narodne novine“ broj 3/10) i članka 48. stavka 3. točke 26.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Našica 31.
ožujka 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe za
područje Grada Našica

Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko–dojavna služba (u daljnjem tekst: Služba) s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Grada Našica, u razdoblju od 1. lipnja do 31.
listopada 2010. godine.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice (u daljnjem tekstu: DVD Našice)
- Vatrogasna zajednica Grada Našica
- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje
šumskih požara
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Našice
- Upravni odjel gradske uprave za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša
Grada Našica.
Članak 3.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, pored Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Službe za sustav 112, županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem tekstu: Centar 112), DVD Našice ima
organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.
Dojave koje zaprimi centar 112 prosljeñuje se DVD-u Našice, koji angažira potrebne snage
za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje Centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku postaju Osječko-baranjske županije, Policijsku postaju Našice te po potrebi i druge službe.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku
Grada Našica“.

KLASA: 214-01/10-01/05
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 31. ožujka 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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27. Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93, 33/05,
107/07 i 38/09), točke 33. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2010. godini („Narodne novine“ broj 3/10) i članka 48. stavka 3. točke 26.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Našica 31.
ožujka 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko - dojavne službe za
područje Grada Našica

Članak 1.
Ustrojava se Motriteljsko–dojavna služba (u daljnjem tekst: Služba) s ciljem ranog i
pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Grada Našica, u razdoblju od 1. lipnja do 31.
listopada 2010. godine.
Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
- Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice (u daljnjem tekstu: DVD Našice)
- Vatrogasna zajednica Grada Našica
- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje
šumskih požara
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Našice
- Upravni odjel gradske uprave za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša
Grada Našica.
Članak 3.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, pored Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Službe za sustav 112, županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem tekstu: Centar 112), DVD Našice ima
organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.
Dojave koje zaprimi centar 112 prosljeñuje se DVD-u Našice, koji angažira potrebne snage
za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje Centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku postaju Osječko-baranjske županije, Policijsku postaju Našice te po potrebi i druge službe.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku
Grada Našica“.

KLASA: 214-01/10-01/05
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 31. ožujka 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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28. Na temelju članka 48. stavak 3. podstavka 6. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica
za 2010. godinu za donacije nacionalnim zajednicama
I.
Sredstva koja su osigurana u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu u razdjelu 6. glava 1.
konto broj 381 za donacije nacionalnim zajednicama rasporeñuju se:
1. Savez Slovaka Našice………………………….. 14.400,00 kn
2. Vijeće slovačke nacionalne manjine
Grada Našica ……………………… ………… 21.600,00 kn
3. Ostale nepredviñene potrebe u tijeku
godine po odluci Gradonačelnika………............
1.200,00 kn
4. Tekuće donacije Maticama slovačkim
iz sredstava mjesnih odbora…………………….. 6.000,00 kn
UKUPNO:

43.200,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivat će se sukladno članku 9. stavak 1. Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 10/09.).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 400-08/10-01/08
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 28. svibnja 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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29. Na temelju članka 48. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09.)
Gradonačelnik Grada Našica, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrñuje se najpovoljniji ponuditelji po provedenom javnom natječaju za prodaju
grañevinskog zemljišta u Našicama, upisanog u z.k.ul. 3510, k.o. Našice, u vlasništvu Grada Našica, i
to:
- za k.č.br. 924/11, površine 524 m², Kanñera Zlatko iz Pribiševaca, M. Gupca 58 po cijeni od
114.100,00 kuna,
- za k.č.br. 924/12, površine 524 m², Abičić Zlatica iz Velimirovca, A. Stepinca 45, po cijeni
od 114.155,00 kuna.
2. S najpovoljnijim ponuditeljima Grad Našice će sklopiti odgovarajući ugovor o kupoprodaji
nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Ugovore iz točke 2. ovog Zaključka u ime Grada Našica potpisat će Gradonačelnik Grada
Našica.
4. Za provoñenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 944-01/10-01/03
UR.BROJ: 2149/01-02-10-08
Našice, 6. travnja 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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30. Na temelju članka 48. točke 3. stavka 5. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada
Našica“, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Radi potrebe formiranja infrastrukturnog koridora, Grad Našice otkupit će zemljište
označeno kao k.č.br. 3025/7, u naravi oranica u gradu, površine 551 m² i k.č.br. 3025/10, u naravi
oranica u gradu, površine 180 m², obje u z.k.ul. 4882, k.o. Našice, vlasnice Milice Petković iz
Našica.
2. Otkup nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka izvršit će se po ukupnoj cijeni od
99.416,00 kuna koju je kupac obvezan platiti u dva obroka i to:
- prvi obrok u iznosu od 49.708,00 kuna u roku od 60 dana od dana kupčeva primitka
prodavateljeve obavijesti o ispravku podataka u zemljišnoknjižnim evidencijama,
- drugi obrok u iznosu od 49.708,00 kuna u roku od 150 dana oda dana kupčeva primitka
obavijesti o ispravku podataka u zemljišnoknjižnim evidencijama.
3. O otkupu nekretnina iz točke 1. ovog Zaključka sačinit će se poseban Ugovor u skladu s
ovim Zaključkom.
4. Prodavatelj je dužan nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka predati u posjed Gradu
Našicama, slobodnu od osoba i stvari, odmah po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene.
5. Ugovor iz točke 3. ovog Zaključka u ime Grada Našica potpisat će Gradonačelnik Grada
Našica.
6. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
7. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 944-01/10-01/03
UR.BROJ: 2149/01-02-10-08
Našice, 28. svibnja 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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31. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik
Grada Našica“, broj 6/09.) i članka 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 2/99.), Gradonačelnik Grada Našica,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Našica
I.
U Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica imenuju
se:
- za predsjednika – Davorin Dvoržak, dipl.oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela za
komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica,
- za članove - 1. Natali Sikora, upr.iur., viša upravna referentica za stambeno-poslovni
prostor u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno ureñenje
i zaštitu okoliša Grada Našica,
2. Barbara Bando, dipl.iur., samostalna upravna referentica za
imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav,
prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
II.
Zadatak Povjerenstva je provoñenje postupka natječaja o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Našica pod uvjetima koji su utvrñeni Odlukom o davanju u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica.
III.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenom glasniku
Grada Našica“.
KLASA: 372-01/10-01/10
UR.BROJ: 2149/01-02-10-05
Našice, 31. ožujka 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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32. Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93,
33/05, 107/07 i 38/09) i članka 48. stavka 3. točke 26. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada
Našica“ broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica, d o n o s i

PROGRAM
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za područje Grada Našica u 2010. godini

I. UVOD
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2010. godini proizlaze odreñene obveze i za jedinice lokalne samouprave i
uprave.
Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našega područja,
ovim Programom daje se osnovni naglasak na preventivne i represivne mjere zaštite od požara u
predžetvenom i žetvenom razdoblju.

II. MJERE I ZADACI, ROKOVI I NOSITELJI
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) rokovi
- za sve mjere pod a) od točke 1. do 7. do 20. lipnja 2010. godine.
c) nositelji zadatka
- pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije
pod a) točkom 1.;
- dobrovoljna vatrogasna društva u suradnju s mjesnim odborom pod a) točka
2.,3.,4.,5. i 6.;

-

III.

Vatrogasna zajednica Našice pod a) točka 7.
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MJERE I ZADACI, ROKOVI
I NOSITELJI U ŽETVENOM RAZDOBLJU
a) Mjere i zadaci
Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti:

1. dežurstvima pri vatrogasnim društvima u mjesnim odborima;
2. motrilačko-dojavnoj službi organiziranoj po mjesnim odborima i pravnim
subjektima u oblasti poljodjelstva;
3. ostvarivanju koordinacije ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od
požara svih subjekata;
4. dnevnom operativnom djelovanju Motrilačko-dojavne službe.
b) rokovi
- od početka do završetka žetve.
c) Nositelji zadatka:
- dobrovoljna vatrogasna društva;
- mjesni odbori;

- pravni subjekti.
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, dobara i površina (šume).

IV. ZAKLJUČAK
Mjere i aktivnosti iz ovoga 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 2010. godini, a pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva i šumarstva
vlastitim sredstvima.
V. Ovaj program bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 214-01/0-01/04
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 31. ožujka 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.,v.r.
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33. Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93,
33/05, 107/07 i 38/09), točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini („Narodne novine“ broj 3/10) i članka 48. stavka 3.
točke 26. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09) Gradonačelnik Grada
Našica, d o n o s i

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i grañevina za
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u predžetvenoj i
žetvenoj sezoni 2010. godine za područje Grada Našica

Članak 1.
U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara razrañuje se Plan
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, grañevina, dijelova grañevina i površina za koje
prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je
proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31.
listopada 2010. godine.
Članak 2.
Grañevine, otvoreni prostori i objekti sa posebnim sadržajima na kojima se može očekivati
požar većih razmjera navedeni su pod točkom C. Plana zaštite od požara za područje Grada Našica.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno
vatrogasno društvo Našice i Vatrogasna zajednica Grada Našica, službe zaštite u pravnim osobama s
povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o.
Šumarije Našice, te Upravni odjel gradske uprave za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša grada Našica.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana, pored Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Službe za sustav 112, županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem tekstu: Centar 112), DVD Našice ima
organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.
Članak 5.
Vatrogasci u dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju
doći u sjedište radi odlaska na požarište.
Deponiju (odlagalište otpada) Grada Našica, tijekom požarne sezone nadzirat će Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
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Članak 6.
Način uporabe vozila za gašenje te ophodnju grañevina i područja za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara, odreñeni su u točki B. stavku 5. Plana zaštite od požara za
područje Grada Našica.
Članak 7.
DVD Našice održava kontinuiranu vezu i o nastalim požarima izvješćuje Upravni odjel
gradske uprave za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica, Centar 112,
Policiju i druge službe po potrebi.

Članak 8.
Za provedbu mjera utvrñenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Našica
za 2010. godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada
Našica“.

KLASA: 2149-01/10-01/05
URBROJ: 2149/01-02-10-02
Našice, 31. ožujka 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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34. Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.) i članka 48. stavka 3. podstavka 13.. Statuta
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/ 09.) Gradonačelnik Grada Našica donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA NAŠICA ZA
2010. GODINU

I.
Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Našica utvrñuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodreñeno vrijeme, te planiran broj
vježbenika odgovarajuće spreme i struke.
II.
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Našica utvrñuje se za razdoblje kalendarske 2010.
godine (kratkoročni plan).
III.
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih odjela gradske uprave Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 10/08. i 5/09.) utvrñeni su nazivi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti te
potreban broj službenika i namještenika u upravnim tijelima gradske uprave Grada Našica, kako
slijedi:
RADNA MJESTA
VSS
VŠS
22
2
UKUPNO IZVRŠITELJA: 39

SSS
12

BROJ IZVRŠITELJA
NIŽA
3

IV.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 31. svibnja 2010, godine je sljedeće:

RADNA MJESTA
VSS
VŠS
13
3
UKUPNO IZVRŠITELJA: 27

BROJ IZVRŠITELJA
SSS
NIŽA
9
2
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V.
U upravna tijela Grada Našica za razdoblje kalendarske 2010. godine, prema potrebama i
prijedlozima upravnih tijela, planira se primiti u službu sljedeći broj službenika na neodreñeno vrijeme
te vježbenika odgovarajuće spreme i struke kako slijedi:
- jedan vježbenik VSS – diplomirani pravnik.

VI.
U upravnim tijelima Grada Našica zaposlena je jedna pripadnica slovačke nacionalne manjine
na neodreñeno vrijeme tako da je ostvarena zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u upravnim
tijelima Grada Našica.

VII.
Radna mjesta u upravnim tijelima Grada Našica popunjavaju se u skladu s osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu Grada Našica za 2010.godinu.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada
Našica“.

KLASA: 112-02/10-01/11
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 28. svibnja 2010.
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: 2500009-1827800005 (Proračun Grada Našica) s pozivom na broj 21 7706matični broj poduzeća ili 22 7706 MBG fizičke osobe s naznakom „Za Službeni glasnik Grada
Našica“.

