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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
14. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 15.
Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) i
članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i
2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica,
na 1. konstituirajućoj sjednici od 3. srpnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
Gradskog vijeća Grada Našica
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Našica izabiru se:
- za predsjednika:
Samir Haj Barakat, dr. med., vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica,
- za članove:
1. Dušan Nekić, dipl. ing., vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica,
2. Darko Demeterfi, dipl. ing. vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/13-01/16
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 3. srpnja 2013.
PREDSJEDATELJ:
Blaženko Rendulić, dipl.iur., v.r.
15. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 15.
Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) i
članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i
2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica,
na 1. konstituirajućoj sjednici od 3. srpnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Našica

I.
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Našica izabiru se:
- za predsjednika:
Franjo Kanđera, dipl.ing., vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica,
- za članove:
1. Josip Matek, dipl.oec., vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica,
2. Miroslav Umiljanović, vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica,
3. Boris Peić, dipl.iur., vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica,
4. Alan Šikić, vijećnik
Gradskog vijeća Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/13-01/18
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 3. srpnja 2013.
PREDSJEDATELJ:
Franjo Kanđera, dipl. ing., v.r.
16. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 14.
Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) i
članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i
2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica,
na novoj konstituirajućoj sjednici (nastavak) od 15.
srpnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Grada Našica
I.
Josip Miletić, mag. math., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica, izabire se za predsjednika Gradskog
vijeća Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
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bit će objavljeno u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/13-01/20
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 15. srpnja 2013.
PREDSJEDATELJ:
Franjo Kanđera, dipl.ing., v.r.
17. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 14.
Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) i
članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i
2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica,
na novoj konstituirajućoj sjednici (nastavak) od 15.
srpnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Našica
I.
Hrvoje Šimić, dr.med., vijećnik Gradskog vijeća
Grada Našica, izabire se za potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/13-01/21
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 15. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.

18. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 15.
Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) i
članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i
2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica,
na novoj konstituirajućoj sjednici (nastavak) od 15.
srpnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Našica
I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica izabiru se:
- za predsjednika:
Željko Nekić, dipl.iur.,
- za članove:
1. Mirko Štefančić, mag.ing.el.,
vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
2. Biljana Kajgana Petričević,dipl.iur.,
3. Boris Peić, dipl.iur.,
vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
4. Ivan Matulić, dipl.iur.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/13-01/17
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 15. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
40. Na temelju članka 43. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i članka 48. stavka 4. podstavka 26. Statuta Grada Našica („Službeni
Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.pročišćeni tekst) te odredbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“
broj 56/13.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

tekstu: Centar 112), JVP Našice ima organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
za područje Grada Našica

Članak 4.

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 2013. godine.

Dojave koje zaprimi Centar 112 prosljeđuju se
JVP-i Našice koja 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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/13-01/04
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 20. svibnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.

Članak 2.
Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
- Javna vatrogasna postrojba Našice (u daljnjem
tekstu: JVP Našica)
- Vatrogasna zajednica Našice
- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim
opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Našice
- Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uređenje 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
Prezime
Šimić
Repinc
Knežević
Baričević
Baksa
Katanić
Vukomanović
Keglević
Umiljanović
Kanđera
Ćorković
Ivanović
Keser
Marjančević
Devald

41. Temeljem članka 21. stavka 2. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“, br. 40/08. i 44/08.) i
članka 48. stavka 4. podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12.,
1/13. i 2/13.- pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada
Našice donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenika
Civilne zaštite za područje Grada Našica
I.
Za povjerenike civilne zaštite za područje Grada
Našica imenuju se:

Ime

Telefon

Mjesni odbor

Hrvoje
Mario
Marin
Franjo
Branka
Dragan
Slavko
Slavica
Miroslav
Franjo
Radiša
Mato
Zlatko
Bernard
Dražen

098/325-392
098/277-732
098/282-298
091/944-6167
091/739-3567
091/900-4478
099/310-9677
781-8768
098/746-946
098/984-4541
091/737-6541
098/226-309
031/696-098
031/696-000
091/581-4400

Našice
Lila
Velimirovac
Brezik Našički
Markovac Našički
Makloševac
Ceremošnjak
Granice
Martin
Jelisavac
Lađanska
Vukojevci
Londžica
Gradac Našički
Zoljan

Adresa
Školska 4, Našice
L. Pejačević 11a, Lila
B. J. Jelačića 70, Velimirovac
B. J. Jelačića 2, Brezik Našički
Željeznička 6, Markovac Našički
M. Krleže 4, Makloševac
N. Tesle 43, Ceremošnjak
Branjevina 20, Granice
M. Gupca 107, Martin
Športska 4, Jelisavac
B. J. Jelačića 23, Lađanska
K. Tomislava 23, Vukojevci
V. Londžica 8, Londžica
N. Tesle 68, Gradac Našički
Našička 18a, Zoljan
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II.

-

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.

-

KLASA: 810-01/13-01/04
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 27. svibnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
42. Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04.,
38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.
i 144/12.) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik
Grada Našica”, br. 3/04.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

-

izmjenu svih neispravnih dijelova i sklopova
(žarulje, prigušnice, propaljivači, grla, osigurači i
ostali elektro-dijelovi u tijelu svjetiljke),
izmjenu energetski neučinkovitih dijelova i sklopova po nalogu naručitelja,
prihvat i evidentiranje dojava o kvarovima, odobrenih naloga i izvršenih zahvata,
intervencije na mjernim mjestima javne rasvjete,
kvartalno izvješćivanje o stanju javne rasvjete.

Poslovi izvanrednog održavanja javne rasvjete
obuhvaćaju:
- hitne intervencije u otklanjanju nedostataka na
poziv nadležnog gradskog tijela, u redovno radno
vrijeme, izvan radnog vremena i u neradne dane;
- hitne intervencije u slučaju elementarnih nepogoda i ostalih izričitih opasnosti.

Održavanja javne rasvjete prostorno obuhvaća
grad Našice i 14 prigradskih naselja s ukupno oko 1950
rasvjetnih tijela različite snage, vrste, načina montaže i
upravljanja.

Poslovi pojačanog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju:
- zamjenu dotrajalih armatura, stupova, kabelskih
ormarića, razdjelnica, transparentnih zaštitnih
poklopaca, oliva, konzolnih nosača i slično novim,
- zamjenu dotrajalih vodiča, polaganje zamjenskih
podzemnih kabela, rekonstrukcija i postavljanje
novih temeljnih stopa stupovlja, sve prema posebnom nalogu,
- provedbu režima upravljanja rasvjetom, koji utvrdi nadležno gradsko tijelo,
- pranje i čišćenje rasvjetnih tijela i stupovlja jedanput godišnje,
- bojanje stupovlja zaštitnim premazima po posebnom nalogu,
- uspostavu okomitosti stupova,
- rezanje i uklanjanje raslinja koje umanjuje funkcionalnost javne rasvjete,
- montažu i demontažu prigodne dekorativne rasvjete,
- zamjenu mjernih, uklopnih i upravljačkih uređaja,
- predlaganje ušteda i unapređenja sustava javne
rasvjete.

II.

III.

Ugovor se sklapa na rok od četiri (4) godine. Za
svaku godinu važenja ugovora, ukupan opseg ugovorenih usluga i struktura usluga po vrstama, uz primjenu
jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, može se
zaključenjem dodatka ugovoru promijeniti u skladu s
Programom održavanja komunalne infrastrukture važećim za tu godinu.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima
pravne, poslovne, financijsko-gospodarske, tehničke i
kadrovske sposobnosti, što dokazuju prilaganjem sljedećih dokaza:
1. Izvatka iz sudskog ili obrtnog registra,
2. Suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti
prema posebnom propisu,
3. Potvrde Porezne uprave o plaćenim javnim davanjima,
4. Izjave o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i za
osobu ovlaštenu za zastupanje,
5. Potvrde o nepostojanju duga prema Naručitelju,

O D L U K U
o objavi javnog natječaja za održavanje
javne rasvjete na području Grada Našica
temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova
I.
Predmet provođenja natječajnog postupka je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete na području Grada Našica.

Poslovi redovnog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju:
- nadzor nad radom svih objekata jedanput mjesečno,
- uspostavu 24-satnog telefonskog dežurstva,
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6. Dokaza o solventnosti ponuditelja (BON-2/SOL-2
ili slično),
7. Popis značajnijih ugovora s potvrdom naručitelja
o uredno izvršenim radovima /uslugama,
8. Izjave o zaposlenicima prema kvalifikacijskoj
strukturi, s uvjerenjima o osposobljenosti, odnosno o položenom stručnom ispitu,
9. Izjave o tehničkoj opremljenosti s preslikama
prometnih dozvola, zemljišno-knjižnog izvatka ili
ugovora o zakupu poslovnog prostora,
10. Izjave o pristupanju hitnoj intervenciji u roku od 2
sata od dojave.
Uvjeti sposobnosti, obvezni sadržaj, vrijeme izdavanja i vrsta dokumenta kojim se sposobnost dokazuje,
detaljno su razrađeni u Uputama ponuditeljima, koje su
sastavni dio ove Odluke.
IV.
Javni natječaj bit će objavljen u dnevnom tisku,
službenoj internetskoj stranici Grada Našica i na oglasnoj ploči u zgradi sjedišta Grada Našica.
Za ozbiljnost ponude određuje se obveza uplate
jamstvenog pologa od 15.000,00 kuna.
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu prijamnoj službi gradske uprave Grada Našica neposredno
ili putem pošte preporučeno s natpisom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE”, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Rok važenja ponuda je najmanje 90 dana.
V.
Ponuditelji su obvezni u cijelosti popuniti, ovjeriti
i potpisati ponudbeni list i ponudbeni troškovnik.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda sposobnog ponuditelja koja sadrži najnižu cijenu uz
primjenu dopunskih mjerila za odabir sukladno odredbama članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada
Našica”, br. 3/04.).
U ukupnom sustavu ocjenjivanja, mjerila za odabir sudjeluju na sljedeći način:
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koje ponuditelj ima potvrdu naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama, vrednuje s 5 bodova. Po
ovom kriteriju maksimum je 25 bodova.
C) Tehnička i kadrovska opremljenost boduje se
prema ponuđenom vremenu odaziva na intervenciju redovnog održavanja kompletne interventne ekipe (koju
čine vozilo + 2 kvalificirana djelatnika) kraćem od 3
dana, i to na način da se odaziv:
- do 24 sata po pozivu boduje s 20 bodova
- do 48 sati po pozivu boduje s 10 bodova
Odaziv u vremenu 48 do maksimalnih 72 sata po
pozivu je dopušten, ali se ne boduje. Po ovom mjerilu
maksimum je 20 bodova.
D) Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora ponuditelj je obvezan navesti prilikom podnošenja ponude, a
vrednovat će se kako slijedi:
- bankovno jamstvo ................................ 15 bodova
- ovjerena bjanko zadužnica ..................... 5 bodova
Po ovom mjerilu maksimum je 15 bodova.
VI.
Postupak objave javnog natječaja provest će Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova na području Grada Našica (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
VII.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 363-01/13-01/07
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 27. svibnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

A) Ukupna cijena iz ponudbenog troškovnika.
Najniža ukupna cijena boduje se s maksimalnih
40 bodova, a svaka sljedeća viša ukupna cijena s po
10 bodova manje (po ovom kriteriju ponuda rangirana
na 5. mjesto i svako daljnje mjesto ne dobiva bodove).
B) Poslovni ugled i iskustvo ponuditelja boduje
se prema postojanosti rada ponuditelja, na način da se
svaka godina neprekinutog obavljanja djelatnosti za

43. Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni
tekst) i članka 48. stavka 4. podstavka 17. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09,
4/12 i 2/13 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada
Našica donosi
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IV.

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Grada Našica
u Skupštinu trgovačkog društva
Našički vodovod d.o.o. Našice

Za provođenje ove Odluke obvezuje se Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Grada Našica.

I.

V.

Mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., gradonačelnik Grada Našica imenuje se u Skupštinu trgovačkog društva
Našički vodovod d.o.o. Našice za obavljanje komunalnih djelatnosti, kao predstavnik Grada Našica.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 021-04/13-01/02
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 24. lipnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir žagar, dipl. ing., v.r.

44. Na temelju članka 35. 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., 38/09., 153/09. i 143/12.) i članka 48.
stavka 4. alineja 4. Statuta Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasnik Grada Našica“.
KLASA: 944-01/13-01/04
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 28. lipnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
45. Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04.,
38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.
i 144/12.) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik
Grada Našica”, br. 3/04.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

O D L U K U
o određivanju statusa javnog dobra

O D L U K U
o objavi javnog natječaja za održavanje
nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica temeljem ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova
po grupama poslova

I.

I.

Određuje se status javnog dobra u općoj uporabi
za nekretnine označene kao k.č.br. 3710, u naravi put,
površine 974 m², i k.č.br. 3713, u naravi neplodno-put,
površine 1664 m², z.k.ul. 3510, sve k.o. Našice.

Predmet provođenja natječajnog postupka je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica za sljedeće grupe poslova:
a) održavanje prometnica s asfaltnom zastorom
b) održavanje prometnica s tucaničkim zastorom
c) održavanje horizontalne prometne signalizacije
d) košenje bankina i kanala u cestovnom pojasu
e) čišćenje zatvorenih sustava odvodnje oborinskih
voda.

II.
Određivanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz točke I. ove Odluke, Grad Našice
i nadalje ostaje vlasnikom istih.
III.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Našicama, provest će
u zemljišnim knjigama otpis nekretnina iz točke I. ove
Odluke iz z.k.ul. 3510 i izvršiti prijenos istih u postojeći z.k.ul. 4574, k.o. Našice.

II.
Za svaku od grupa poslova sklapa se ugovor na
rok od četiri (4) godine. Za svaku godinu važenja
ugovora, ukupan opseg ugovorenih usluga i struktura usluga po vrstama, uz primjenu jediničnih cijena iz
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ugovornog troškovnika, može se zaključenjem dodatka
ugovoru promijeniti u skladu s Programom održavanja
komunalne infrastrukture važećim za tu godinu.
III.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima
pravne, poslovne, financijsko-gospodarske, tehničke i
kadrovske sposobnosti, što dokazuju prilaganjem sljedećih dokaza:
1. Izvatka iz sudskog ili obrtnog registra
2. Suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti
prema posebnom propisu
3. Potvrde Porezne uprave o plaćenim javnim davanjima
4. Izjave o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i za
osobu ovlaštenu za zastupanje
5. Potvrde o nepostojanju duga prema Naručitelju,
6. Dokaza o solventnosti ponuditelja ( BON-2/SOL2 ili slično)
7. Popis značajnijih ugovora s potvrdom naručitelja
o uredno izvršenim radovima /uslugama,
8. Izjave o zaposlenicima prema kvalifikacijskoj
strukturi, s uvjerenjima o osposobljenosti, odnosno o položenom stručnom ispitu,
9. Izjave o tehničkoj opremljenosti s preslikama
prometnih dozvola, zemljišno-knjižnog izvatka ili
ugovora o zakupu poslovnog prostora
10. Za pojedine grupe poslova Izjave o pristupanju
hitnoj intervenciji u roku od 4 sata od dojave.
Pojedinačno navedene aktivnosti u sklopu pojedine grupe poslova, uvjeti sposobnosti, obvezni sadržaj,
vrijeme izdavanja i vrsta dokumenta kojim se sposobnost dokazuje, detaljno su razrađeni u Uputama ponuditeljima koji su sastavni dio ove Odluke.
IV.
Javni natječaj bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Našica i na oglasnoj ploči u
zgradi sjedišta Grada Našica te u dnevnom tisku.
Za ozbiljnost ponude određuje se obveza uplate
jamstvenog pologa od:
a) 10.000,00 kuna za održavanje prometnica s asfaltnom zastorom
b) 7.500,00 kuna za održavanje prometnica s tucaničkim zastorom
c) 4.000,00 kuna za održavanje horizontalne prometne signalizacije
d) 2.000,00 kuna za košenje bankina i kanala u cestovnom pojasu i
e) 2000,00 kuna za čišćenje zatvorenih sustava odvodnje oborinskih voda.
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Ponude se podnose u zapečaćenom omotu prijamnoj službi gradske uprave Grada Našica neposredno
ili putem pošte preporučeno s natpisom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, PO GRUPAMA”, najkasnije do roka
naznačenog u tekstu natječaja, bez obzira na način dostave.
Rok važenja ponuda je najmanje 90 dana.
V.
Ponuditelji su obvezni u cijelosti popuniti, ovjeriti
i potpisati ponudbeni list i ponudbeni troškovnik.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda sposobnog ponuditelja koja sadrži najnižu cijenu uz
primjenu dopunskih mjerila za odabir sukladno odredbama članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada
Našica”, br. 3/04.).
U ukupnom sustavu ocjenjivanja, mjerila za odabir sudjeluju na sljedeći način:
A) Ukupna cijena iz ponudbenog troškovnika.
Najniža ukupna cijena boduje se s maksimalnih
40 bodova, a ponudama s višom cijenom za svaki puni
postotak odstupanja na više oduzima se po jedan bod.
B) Poslovni ugled i iskustvo ponuditelja boduje
se prema postojanosti rada ponuditelja, na način da se
svaka godina neprekinutog obavljanja djelatnosti za
koje ponuditelj ima potvrdu naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama, vrednuje s 5 bodova. Po
ovom kriteriju maksimum je 25 bodova.
C) Tehnička i kadrovska opremljenost boduje na
sljedeći način za pojedine grupe poslova:
C1 ) održavanje prometnica s asfaltnom zastorom
Za komplet radnih strojeva freza (glodač) + srednji
valjak + mali valjak + kombinirka/bager s opremom,
prosjeka starosti vozila 10 godina ili manje, dobiva se
15 bodova, a za svaku punu godinu većeg prosjeka starosti oduzima se po jedan bod.
Za 9 ili više prijavljenih rukovatelja građevinskim
strojevima dobiva se 5 bodova, a za svakog manje prijavljenog oduzima se po jedan bod.
C2) održavanje prometnica s tucaničkim zastorom
Za komplet radnih strojeva grejder + srednji valjak
+ kiper + kombinirka/bager s opremom, prosjeka starosti vozila 10 godina ili manje, dobiva se 15 bodova, a
za svaku punu godinu većeg prosjeka starosti oduzima
se po jedan bod.
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Za 8 ili više prijavljenih rukovatelja građevinskim
strojevima dobiva se 5 bodova, a za svakog manje prijavljenog oduzima se po jedan bod.
C3) održavanje horizontalne prometne signalizacije
Za jednu kompletnu radnu posadu koju čine pokretni kompresor sa šablonama i opremom + 3 djelatnika dobiva se 15 bodova, a za drugu kompletnu posadu
dodatnih 5 bodova.
C4) košenje bankina i kanala u cestovnom pojasu
Za jednu kompletnu radnu posadu koju čini pokretni radni stroj + hidraulična kranska ruka + radna
glava tarupa/kosilice + rukovatelj strojem, dobiva se 15
bodova, a za narednog rukovatelja strojem dodatnih 5
bodova.
C5) čišćenje zatvorenih sustava odvodnje oborinskih voda
Za jednu kompletnu radnu posadu koju čini autocisterna s visokotlačnom i usisnom crpkom + 2 rukovatelja crpkama, dobiva se 15 bodova, a za narednog
rukovatelja crpkama dodatnih 5 bodova.
Po ovom mjerilu maksimum je 20 bodova.
D) Jamstvo za dobro ispunjenje ugovora ponuditelj je obvezan navesti prilikom podnošenja ponude, a
vrednovat će se kako slijedi:
- bankovno jamstvo ................................ 15 bodova
- ovjerena bjanko zadužnica ..................... 5 bodova
Po ovom mjerilu maksimum je 15 bodova.
VI.
Postupak objave javnog natječaja provest će Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova na području Grada Našica (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
VII.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 363-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 14. lipnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

46. Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i članka 48. stavka 4.
podstavka 26. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik
Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.- pročišćeni tekst), u vezi s točkom I. podtočke 3d. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2013. godini („Narodne novine“
broj 56/13.) Gradonačelnik Grada Našica donosi

Plan aktivnog uključivanja
svih subjekata zaštite od požara
na području Grada Našica
1. Vatrogasne postrojbe
Za područje Grada Našica od 1. siječnja 2012. godine ustrojena je Javna vatrogasna postrojba Našice.
Na području Grada djeluju i Dobrovoljna vatrogasna
društva u Našicama, Velimirovcu, Lili, Zoljanu, Vukojevcima, Jelisavcu i Markovcu Našičkom, koja čine
Vatrogasnu zajednicu Našice te temeljem Statuta Vatrogasne zajednice Našica operativno pokrivaju područje Grada Našica.
JVP Našice, kao profesionalna postrojba, zapošljava 16 profesionalnih vatrogasaca. JVP Našice ima
24-satno dežurstvo, u svakoj smjeni su tri-četiri vatrogasca i obvezno po jedan vozač. Unutar 1 minute moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.
DVD Našice ima 17 operativna vatrogasca. Svi
operativni članovi imaju liječnički pregled. Unutar 5
minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.
Svi ostali DVD-i imaju najmanje 10 vatrogasaca s
položenim ispitom i liječničkim pregledom. Unutar 10
minuta svi DVD-i mogu izvršiti odlazak na intervenciju. U svim DVD-ima raspolažu s domovima i garažama, manjim vozilima i opremom.
Na razini Osječko-baranjske županije ustrojena je
vatrogasna zajednica.
2. Zaprimanje dojava i uzbunjivanje
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog
događaja obavljaju se fiksnim i mobilnim uređajima
pozivom na 193 ili 112, dok se operativni dio vatrogasne postrojbe uzbunjuje putem motorola i telefonskim sustavom ‘’Alarm’’, kojim se trenutno poziva 16
profesionalnih vatrogasaca JVP-a Našice, te operativni
članovi ostalih DVD-a s područja Grada Našica. Sustav
veze se provjerava dva puta dnevno te uključivanjem
električne sirene (provjera rada svake prve nedjelje u
mjesecu).
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja
Županijski centar 112 Osijek obavlja poslove vezane
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za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u
(standardni operativni postupak) za određeni događaj
ili prema naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika
OBŽ.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o
vatrogasnoj intervenciji na svom području izvješćuje
Županijski centar 112 Osijek, policiju i gradonačelnika
Grada Našica.
3. Vatrogasne intervencije i zapovijedanje
Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog
nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne
situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s
intervencijom.
Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna
postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom, do dolaska javne vatrogasne postrojbe Našice,
kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju,
o događaju odmah izvješćuje nadređenoga županijskog
vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje
intervencijom.
Kada događaj prelazi granice grada, zapovijedanje
vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na
teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili
pomoćnika sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti
takvog određenja.
U gašenju požara strništa, koji prerasta u veliki
požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a na temelju prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne snage, prema
stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga. U slučaju
nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode županijski vatrogasni zapovjednik će o tome
obavijestiti župana.
U slučaju kada župan aktivira Zapovjedništvo zaštite i spašavanja, upravljanje intervencijom preuzima
Zapovjedništvo u radu kojeg sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik.
U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, gradonačelnik Grada Našica angažirat će dodatne ljude po
članku 37. Zakona o vatrogastvu. U slučaju nastanka
događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepo-
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gode, a koji zahtijeva angažiranje većeg broja osoba i
opreme, gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti,
na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, zamjenika ili njegovog pomoćnika, može narediti sudjelovanje svih punoljetnih sposobnih osoba s dotičnog
područja u obavljanju pomoćnih vatrogasnih poslova.
Također može se narediti stavljanje na raspolaganje
alata, prijevoznih, tehničkih i drugih sredstsva za potrebe intervencije.
Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje, ili prema zapovijedi
zapovjednika požarišta.
Nakon gašenja požara čuvanje požarišta preuzima i organizira dobrovoljna vatrogasna postrojba koju
odredi zapovjednik požarišta i njezin zapovjednik.
4. Redoslijed uključivanja
Redoslijed uključivanja članova Vatrogasne postrojbe Našice, ujedno i redoslijed stavljanja u pripravnost napravljen je unaprijed i tim redoslijedom se
pozivaju na događaj sukladno svom ustrojstvu. Uključivanje drugih vatrogasnih postrojbi određivat će se
prema trenutnim potrebama na terenu u suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad
Našice.
Pripadnici HV angažiraju se prema planu Uključivanja u intervencije, koji donosi glavni vatrogasni
zapovjednik RH.
5. Uočavanje požara otvorenog prostora
Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona. Provjere istinitosti utvrđuju se očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem
na isti telefonski broj samog dojavljivača. Ponekad na
udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost
poziva pa se šalju vatrogasne ophodnje u provjeru i
eventualno gašenje.
Motrilačka mjesta i ophodnje organiziraju svojim
planovima i Šumarija Našice te Grad Našice.
Za vrijeme indeksa opasnosti od požara “velik do
vrlo velik” sve vatrogasne postrojbe su dužne upućivati vatrogasne ophodnje ili izvršiti dislokaciju određene
vatrogasne formacije u svom djelokrugu djelovanja.
6. Razmještaj vatrogasnih postrojbi i zapovjednih
mjesta
Razmještaj članova vatrogasne postrojbe uređen je
Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Našica.
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Grad Našice je odredio lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara strništa. Ta su mjesta
određena u grafičkom prilogu plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija za Grad Našice, i to zgrada
Gradske uprave Grada Našica i zgrada DVD-a Našice.
7. Logistika
a) Opskrba hranom i pićem
Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i djeluju što brže i bolje.
Često se ljudi bez konkretnog obroka hvataju u koštac
s vatrenom stihijom. Zato svaka postrojba treba imati u
rezervi suhi obrok. Kad intervencija potraje dulje kroz
dan ili više dana, zadužena osoba Grada Našica (gradonačelnik) treba hitno organizirati opskrbu vatrogasaca
hranom i pićem.
b) Smještaj
Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije moguće izvršiti
smjenu u nekoliko sati, Grad Našice i javna vatrogasna
postrojba dužni su osigurati prikladan smještaj za odmor vatrogasaca, u suradnji sa županijskim stožerom
zaštite i spašavanja.
c) Opskrba gorivom
Ako intervencija u prostoru traje više sati, dolazi
do potrebe za pojedinačnim dopunjavanjem gorivom.
Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.
Grad Našice u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom Našice treba imati osigurana mjesta i materijalna sredstva za opskrbu svojih postrojbi i postrojbi
koje eventualno mogu doći u pomoć.
d) Hitne intervencije i popravci vatrogasnih vozila
Javna vatrogasna postrojba ima razrađen način
popravaka i servisiranja vatrogasnih vozila na svom
području, na način da se mogu izvršiti popravci i za
subjekte koji se uključuju izvana.
e) Opskrba vodom
Opskrba vodom za gašenje ne predstavlja poseban
problem zbog dobro razvijene vodovodne infrastrukture u naseljima gdje potencijalno najviše treba, kao i
okolnih prirodnih vodotoka iz kojih se može osigurati
dovoljne količine vode za gašenje požara.
Javna vatrogasna postrojba dužna je odrediti mjesta opskrbe vodom u dovoljnim količinama i posjedovati popis.
Za distribuciju pitke vode zadužena je tvrtka „Na-
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šički vodovod“ d.o.o. Našice, koja distribuira vodu na
području Grada Našica.
f) Sustav vatrogasnih radioveza
Sustav vatrogasnih radioveza je u organizaciji
JVP-a Našice. Radioveze koriste se radi bržeg djelovanja u akcijama gašenja požara, ili u sličnim intervencijama i na vježbama te ih u druge svrhe nije dozvoljeno
koristiti.
Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava
obavljaju se telefonskim putem, dok se na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio uređaja.
g) Minsko-eksplozivne opasnosti
Na svaki požar, na otvorenom prostoru, na crti ratnih razdvajanja i gdje se inače sumnja na mogućnost
postojanja zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava
treba obvezno preko operativnog dežurstva MUP-a PU
Osijek pozvati pirotehničara ili HCR za više ugroženo područje. Prisustvo stručne osobe može pomoći u
rješavanju možebitne opasnosti ili može pomoći razbijanju nekih predrasuda i dilema koje se objektivno
javljaju u opasnim situacijama.
h) Hitna medicinska pomoć
Javna vatrogasna postrojba ima medicinski komplet za samopomoć kod mogućih povreda na intervencijama.
Javna vatrogasna postrojba ima za svoj djelokrug
djelovanja popis mjesta (adresa) hitne pomoći, Doma
zdravlja Našice i Opće županijske bolnice Našice te
njihove brojeve telefona.
Ako događaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost za moguće povrede
kako vatrogasaca tako i stanovništva, javna vatrogasna
postrojba treba angažirati hitnu medicinsku pomoć.
i) Elektrodistribucijska mreža
Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do kontakta najčešćeg
sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato nam je da je voda vodič električne energije
i kod tog kontakta može doći do neželjenih situacija.
Da bi se to izbjeglo, zapovjednik akcije gašenja treba
uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko vatrogasnog operativnog centra s distributerom “HEP” Našice (031/617-002). Distributer je u mogućnosti izvršiti
određena isključivanja ili uputiti svoje dežurne ekipe
na teren na prostoru cijele županije.
Dalekovodi su u nadležnosti HEP Zagreb, Distribucija Osijek.
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j) Meterologija
Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Osijek, gdje se može dobiti
i dodatna prognoza.
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P LA N
operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
na području Grada Našica u 2013. godini

k) Ceste

I.

Poduzeće “Cesting” Osijek ima stalno 24-satno
dežurstvo te odrađuju sve poslove vezane za održavanje državnih i županijskih cestovnih pravaca. U slučajevima postavljanja prometnih znakova, uklanjanja
prepreka i drugih situacija na spomenutim cestama, za
kontakt koristiti službu nadcestarije Našice.
l) Suradnja s medijima
Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik
na požarištu, član zapovjedništva ili pomoćnik za odnose s javnošću trebaju surađivati s predstavnicima
sredstava priopćavanja i to na način da daju informacije o:
- vremenu dojave požara i lokalizaciji požara,
- približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
- angažiranim snagama te vrsti, tehnici i tijeku
intervencije,
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.
m) Pravna osnova i stupanje na snagu

U 2013. godini, a poglavito u periodu žetvenih radova, glavne turističke sezone i elementarnih nepogoda, Grad Našice u okviru svog djelokruga rada i odgovornosti pokretat će, usmjeravati, organizirati, pratiti,
poduzimati i provoditi sve potrebite mjere i aktivnosti
koje će pridonijeti učinkovitoj sveukupnoj zaštiti od
požara.
II.
sti:

Grad Našice provodit će sljedeće mjere i aktivno-

1. Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od požara,
sukladno Zakonu o šumama i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, višekratno objavljivati i upozoravati
stanovništvo na odredbe Odluke o posebnim mjerama
zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na
poljoprivrednim i drugim površinama, uz poduzimanje
odgovarajućih mjera sigurnosti i utvrđivanje uvjeta za
dosljednu primjenu te Odluke.

Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10.) i Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“
broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04.,
38/09., 80/10.) te podzakonskim aktima. Sve radnje i
postupci koje reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo
u RH, a koje nisu navedene u ovom Planu, regulirani su
spomenutim zakonima.

NOSITELJ ZADATKA: Javna vatrogasna postrojba
Našice (u daljnjem tekstu: JVP Našice) i Vatrogasna
zajednica Našice

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

2. Izraditi planove, te uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja fizičkog osiguranja i drugih oblika
preventivne zaštite objekata i površina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za
vrijeme ljetnog perioda, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takvim površinama u
vrijeme velikih opasnosti za nastajanje i širenje požara.

KLASA: 214-01/13-01/06
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 14. lipnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
47. Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i članka 48. stavka 4. podstavka 26. Statuta Grada Našica („Službeni
Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.pročišćeni tekst), u vezi s točkom I. podtočke 3c. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za RH u 2013. godini („Narodne novine“ br. 56/13.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

SUDJELOVATELJI: Grad Našice, Policijska postaja
Našice (u daljnjem tekstu: PP Našice)
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone

NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, Našički vodovod d.o.o.
Našice u suradnji s nadležnim tijelima PU Osječko-baranjske županije, PP Našice, JVP-om Našice i Vatrogasnom zajednicom Našice
SUDJELOVATELJ: Grad Našice
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone
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3. Do početka žetvenih aktivnosti ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu i patrole, vatrogasna dežurstva
u Gradu Našicama i naseljima na području Grada Našica, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima s
odgovarajućom vatrogasnom opremom i sredstvima za
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u
samom začetku.
NOSITELJ ZADATKA: Trgovačka društva iz oblasti
poljoprivrede i šumarstva, lovačke, ribolovne udruge,
JVP Našice, Vatrogasna zajednica Našice putem DVDa, a u suradnji s nadležnim tijelima PU Osječko-baranjske županije.
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone
4. U cilju upoznavanja stanovništva s opasnostima
od nastanka požara i posljedicama koje izaziva, podizanja razine protupožarne kulture, razraditi, predložiti
i organizirati objavljivanje poruka sa sadržajem zaštite
od požara putem Radija Našice d.o.o. i brošura, pripremiti predavanja i razgovore te tiskati letke i plakate s
porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te
poruke.
NOSITELJ ZADATKA: JVP Našice i Vatrogasna zajednica Našice
SUDJELOVATELJ: Grad Našice
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone
5. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada te poduzeti odgovarajuće mjere na prevenciji sprečavanju nekontroliranog paljenja otpada i smeća na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva,
odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog
postupanja i sprečavanja širenja požara na šumske i
druge površine.
NOSITELJ ZADATKA: Našički vodovod d.o.o. u suradnji s JVP-om Našice
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone.
6. Izvršiti pregled i odgovarajuću sanaciju svih
„divljih“ deponija otpada i smeća na području Grada
Našica koje se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih
površina, a u cilju sprečavanja nekontroliranog paljenja
otpada i smeća na deponijima i pravodobnog postupanja u sprečavanju širenja požara na druge površine.
NOSITELJ ZADATKA: Grad Našice putem komunalnog redara i Našički vodovod d.o.o. Našice
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone

7. Načiniti plan uvjeta, ustroja i načina korištenja
teške građevinske mehanizacije za eventualne potrebe
hitne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih požara i drugih
požara na otvorenim prostorima, te osiguranje ljudskih
potencijala za te namjene.
NOSITELJ ZADATKA: Grad Našice u suradnji s trgovačkim društvima koja posjeduju tešku građevinsku
mehanizaciju
ROK IZVRŠENJA ZADATKA: do početka žetvene
sezone
III.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica Našice da se u
okvirima svojih nadležnosti iz ovog Plana maksimalno
angažira putem ljudstva i opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Našica u odgovarajućoj realizaciji navedenih zadataka.
U tom cilju JVP Našice i Vatrogasna zajednica
Našice vršit će koordinaciju određenih aktivnosti iz
ovog Plana između pojedinih nositelja i pravodobno
izvještavati Grad Našice kao i nadležna tijela državne
uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana kao i predlagati druge mjere i postupke na njegovoj
dosljednoj realizaciji.
Nadalje, JVP Našice i Vatrogasna zajednica Našice dužna je odmah izvršiti sve pripreme u vezi s izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima
svojih materijalnih i drugih mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD-a na području Grada
Našica, te osigurati stalna dežurstva na području Grada
Našica za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti.
IV.
Zadužuje se JVP Našice, kao središnja vatrogasna
postrojba na području Grada Našica, da u okvirima
svojih zakonskih nadležnosti osigura punu pripravnost
ljudskih i tehničkih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za odgovarajuće djelovanje po ovom Planu,
odnosno posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem
postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara
većih razmjera.
V.
Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području
Našica da aktivno surađuju sa JVP-om Našice i Vatrogasnom zajednicom Našice u izvršavanju zadataka
prema ovom Plana, a posebno glede pitanja osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljskodojavnih službi.
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VI.

Sve navedene aktivnosti u ovom Planu nositelji
zadataka trebaju provoditi u suradnji i koordinaciji s
JVP-om Našice i Vatrogasnom zajednicom Našica te
Gradskom upravom Grada Našica.
VII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/13-01/05
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 14. lipnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
48. Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 90/10.), točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini
(„Narodne novine“ broj 56/13.) i članka 48. stavka 4.
podstavka 26. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik
Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.- pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica donosi

P LA N
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina za razdoblje visokog i
vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka
požara u predžetvenoj i žetvenoj sezoni
2013. godine za područje Grada Našica
Članak 1.
U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara razrađuje se Plan motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina 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 2013. godine.
Članak 2.
Građevine, otvoreni prostori i objekti s 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 Javna vatrogasna postrojba (u
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daljnjem tekstu: JVP Našice) i Vatrogasna zajednica
Našice, 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 za komunalni sustav, prostorno uređenje
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), JVP Našice ima organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.
Članak 5.
Deponiju (odlagalište otpada) Grada Našica, tijekom požarne sezone nadzirat će Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grada Našica.
Članak 6.
Način uporabe vozila za gašenje te ophodnju građevina i područja za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara, određeni su u točki B. stavku 5. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Grada Našica.
Članak 7.
JVP Našice održava kontinuiranu vezu i o nastalim
požarima izvješćuje Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica,
Centar 112, Policiju i druge službe po potrebi.
Članak 8.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Našica za 2013.
godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/19-01/03
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 20. svibnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing. , v.r.
49. Temeljem članka 48. stavka 4. podstavka 31.
Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. - pročišćeni tekst), te
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u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Našica, gradonačelnik Grada Našica donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za prihvat pomoći
na području Grada Našica
I.
Ovom odlukom imenuje se Odbor za prihvat pomoći na području Grada Našica, u sljedećem sastavu:
1. Vesna Lolić, voditeljica
Odbora za prihvat pomoći,
2. Mirko Gašić, zamjenik voditeljice,
3. Igor Feldi, član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 810-01/13-01/05
URBROJ:2149/01-02-13-01
Našice, 27. svibnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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AKTI MANDATNE KOMISIJE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA
1. Na temelju članka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj 6/09., 1/13. i 2/13 – pročišćeni tekst) Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Našica u sastavu
Samira Haj Barakata, dr.med, predsjednika te Dušana Nekića, dipl.ing i Darka Demeterfija, članova, na
1. sjednici održanoj 3. srpnja 2013. godine, podnosi
Gradskom vijeću Grada Našica sljedeće

IZVJEŠĆE
Mandatne komisije Gradskog vijeća
Grada Našica
I.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica utvrdilo je i objavilo rezultate glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Našica, izabranih na izborima 19.
svibnja 2013. godine, prema kojima su u Gradsko vijeće Grada Našica izabrani sljedeći vijećnici:
-

s liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ,
koja je dobila 8 mjesta, izabrani su:
1. mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.
2. Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif.
3. Zdravko Rončević, dr.med.
4. Franjo Kanđera, dipl.ing.
5. Josip Miletić, mag.math.
6. Branka Baksa,
7. Dušan Nekić, dipl.ing.
8. Josip Matek, dipl.oec.

-

s liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i
Baranje – HDSSB, koji je dobio 6 mjesta, izabrani
su:
1. Hrvoje Šimić, dr.med
2. Samir Haj Barakat, dr.med.
3. Vlatka Zahirović, prof.
4. Alan Šikić,
5. Darija Vlajnić, prof.
6. Stjepan Bosak.

-

s liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP,
koja je dobila 2 mjesta, izabrani su:
1. Krunoslav Jurišić, dipl.ing.
2. mr.sc. Dalibor Kraljik.

-

s liste Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati – HNS, koja je dobila 1 mjesto, izabran je:
1. Darko Demeterfi, dipl.ing.

II.
Mandatna komisija utvrđuje da vijećniku s liste
Hrvatske demokratske zajednice, mr. Krešimiru Žagaru, dipl. ing., koji je izabran za gradonačelnika Grada
Našica, koji je dostavio Obavijest o prihvaćanju dužnosti gradonačelnika Grada Našica nadležnom Upravnom
odjelu dana 20. lipnja 2013. godine, temeljem članka
90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“ broj 144/12) mandat po sili zakona miruje, te
je sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ broj 144/12) Hrvatska
demokratska zajednica – HDZ, za zamjenika vijećnika
koji će obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću
Grada Našica za vrijeme mirovanja mandata mr. Krešimiru Žagaru, dipl.ing., odredila
- Ivana Keglevića, neizabranog kandidata s liste
Hrvatske demokratske zajednice – HDZ.
III.
Mandatna komisija utvrđuje da vijećniku s liste
Hrvatske demokratske zajednice, Stjepanu Pintariću,
mag.ing.aedif. koji je izabran za zamjenika gradonačelnika Grada Našica, koji je dostavio Obavijest o
prihvaćanju dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada
Našica nadležnom Upravnom odjelu dana 20. lipnja
2013. godine, temeljem članka 90. stavku 4. Zakona
o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12)
mandat po sili zakona miruje, te je sukladno članku 81.
stavku 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) Hrvatska demokratska zajednica –
HDZ, za zamjenika vijećnika koji će obnašati dužnost
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica za vrijeme
mirovanja mandata Stjepanu Pintariću, mag.ing.aedif.
odredila
- Miroslava Umiljanovića, neizabranog kandidata s
liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ.
IV.
Mandatna komisija utvrđuje da vijećniku s liste
Hrvatske demokratske zajednice, Zdravku Rončeviću,
dr.med., koji je izabran za zamjenika gradonačelnika
Grada Našica, koji je dostavio Obavijest o prihvaćanju dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Našica
nadležnom Upravnom odjelu dana 20. lipnja 2013. godine, temeljem članka 90. stavku 4. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ broj 144/12) mandat po
sili zakona miruje, te je sukladno članku 81. stavku 2.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12) Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, za
zamjenika vijećnika koji će obnašati dužnost vijećnika
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u Gradskom vijeću Grada Našica za vrijeme mirovanja
mandata Zdravka Rončevića, dr.med., odredila
- Mirka Štefančića, mag.ing., neizabranog kandidata s liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ.
V.
Mandatna komisija utvrđuje da je vijećnica s liste
Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje
- HDSSB, Vlatka Zahirović, prof., podnijela ostavku
na vijećnićku dužnost Gradskog vijeća Grada Našica,
na način kako je to propisano relevantnim zakonskim
odredbama, nadležnom Upravnom odjelu dana 20. lipnja 2013. godine, te joj temeljem članka 80. stavka 1.
podstavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“ broj 144/12) prestaje mandat u Gradskom vijeću Grada Našica, te sukladno članku 81. stavku 2.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12) Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB, za zamjenika vijećnika koji će obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica
umjesto Vlatke Zahirović, prof. odredio
- Borisa Peića, dipl.iur. iz Našica, neizabranog
kandidata s liste Hrvatskog demokratskog savez
Slavonije i Baranje - HDSSB.
VI.
Temeljem članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ broj 144/12), konstituirajućom sjednicom predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova.
Kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice – HDZ dobila je najviše glasova, te je sjednicom
Gradskog vijeća trebao predsjedavati g. mr. Krešimir
Žagar, dipl. ing. (HDZ), ali obzirom da je g. mr. Krešimir Žagar, dipl. ing. (HDZ) izabran za Gradonačelnika
Grada Našica, mandat člana Gradskog vijeća miruje
mu po sili zakona.
Drugoizabrani sa kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ koja je dobila najviše glasova je g. Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif. (HDZ), koji
je trebao predsjedavati sjednicom Gradskog vijeća, ali
s obzirom da je izabran za zamjenika gradonačelnika
Grada Našica, mandat člana Gradskog vijeća miruje
mu po sili Zakona.
Trećeizabrani s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ koja je dobila najviše glasova je g. Zdravko Rončević, dr.med. (HDZ), koji je
trebao predsjedavati sjednicom Gradskog vijeća, ali
s obzirom da je izabran za zamjenika gradonačelnika
Grada Našica,mandat člana Gradskog vijeća miruje mu
po sili Zakona.

Slijedom navedenog, utvrđujemo da će konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog
vijeća, predsjedavat g. Franjo Kanđera, dipl. ing., četvrtoizabrani s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ koja je dobila najviše glasova.
VII.
Slijedom iznijetog Mandatna komisija utvđuje da
će dužnosti vijećnika Gradskog vijećnika Grada Našica
obnašati:
1. Ivan Keglević,
2. Miroslav Umiljanović,
3. Mirko Štefančić, mag.ing.el.,
4. Franjo Kanđera, dipl.ing.,
5. Josip Miletić, mag.math.,
6. Branka Baksa,
7. Dušan Nekić, dipl.ing.,
8. Josip Matek, dipl.oec.,
9. Hrvoje Šimić, dr.med.,
10. Samir Haj Barakat, dr.med.,
11. Boris Peić, dipl.iur.,
12. Alan Šikić,
13. Darija Vlajnić, prof.,
14. Stjepan Bosak,
15. Krunoslav Jurišić, dipl.ing.,
16. mr.sc. Dalibor Kraljik,
17. Darko Demeterfi, dipl.ing.
VIII.
Ovo Izvješće bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 021-07/13-01/07
URBROJ: 2149/01-03-13-01
Našice, 3. srpnja 2013.
MANDATNA KOMISIJA:
Samir Haj Barakat, dr.med., predsjednik, v.r.
Dušan Nekić, dipl.ing., član, v.r.
Darko Demeterfi, dipl.ing., član, v.r.
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