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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
19. Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „Narodne novine“ broj 125/11) i članka 33. stavka 1. podstavka 3.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Našica
Članak 1.
U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik
Grada Našica“ broj 2/12), dalje u tekstu Odluka, u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Najniža početna cijena zakupa poslovnog prostora određuje se prema pripadnosti poslovnog prostora
određenoj zoni utvrđenoj odredbama Odluke o komunalnoj naknadi u sljedećim mjesečnim iznosima po četvornom metru poslovnog prostora:
a) I. zona............................................... 25,00 kuna
b) II. zona.............................................. 20,00 kuna
c) III. zona............................................. 15,00 kuna
d) IV. zona............................................ 10,00 kuna.
U članku 4. dodaje se stavak 4., koji glasi:
„Ovom Odlukom određuje se da se poslovni prostor u zgradi „Villa Greger“ u Našicama na Trgu I.
Kršnjavoga kbr. 5 može ustupiti u zakup prema odredbama ove Odluke političkim strankama koje djeluju na
području Grada Našica, uz povlaštene uvjete.
U članku 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:
Početna cijena zakupa za poslovni prostor iz stavka 4. ovog članka određuje se, kao najniža početna cijena, u iznosu od 10,00 kuna za četvorni metar poslovnog prostora.“
Članak 2.
Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Našica, službenim internetskim stranicama ili u lokalnom dnevnom tisku.“
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora stupa na sna-

gu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Našica.“
KLASA: 372-01/13-01/77
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
20. Na temelju članka 209. Zakona o vodama («Narodne novine», br. 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) ,
članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o vodama («Narodne novine», br. 56/13.) i članka 33.
stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.
– pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2.
sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine («Službeni glasnik Grada Našica», br. 9/11 - u
daljnjem tekstu: Odluci), članak 1. mijenja se i glasi:
«Ovom se Odlukom utvrđuju obveza i postupak
priključenja na komunalne vodne građevine i rokovi za
priključenje na komunalne vodne građevine.»
Članak 2.
U članku 4. stavku 2. riječi: «i Upravnog odjela»
brišu se.
Članak 3.
Članak 6. mijenja se i glasi:
«(1) Vlasnik izgrađene građevine ili građevine
koja se gradi obvezan je priključiti svoju nekretninu
na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
i javnu odvodnju ukoliko su takvi sustavi izgrađeni u
području na kojem se nalazi nekretnina te su osigurani
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje.
(2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta odnosno
građevinskog zemljišta koje nije privedeno namjeni
mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne
vodne građevine ukoliko za to postoje tehničko-teh-
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nološki uvjeti, ali na podnošenje takvog zahtjeva nisu
obvezni.»
Članak 4.
Članak 9. mijenja se i glasi:
«(1) Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici
građevina i drugih nekretnina, na koje se prema ovoj
Odluci odnosi obveza priključenja (u daljnjem tekstu:
Obveznici priključenja), dužni su podnijeti Isporučitelju vodnih usluga zahtjev za priključenje građevine odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine
u sljedećim rokovima:
- za građevine u gradnji u ulicama s izgrađenom
i funkcionalnom javnom vodnom građevinom najkasnije prije početka uporabe te novoizgrađene građevine,
- za izgrađene građevine u ulicama bez izgrađene i funkcionalne javne vodne građevine najkasnije 3
mjeseci od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovog
članka,
- za izgrađene građevine u ulicama s izgrađenom i funkcionalnom javnom vodnom građevinom
najkasnije 3 mjeseca od dana primitka obavijesti iz
stavka 2. ovog članka.
(2) Isporučitelj vodnih usluga dužan je Obveznicima priključenja na komunalne vodne građevine na
dokaziv način dostaviti pisanu obavijest o mogućnosti
priključenja:
- u slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka
u roku mjesec dana od dana postizanja funkcionalne
sposobnosti komunalne vodne građevine,
- u slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka
u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke,

- kopiju katastarskog plana odnosne čestice ne stariju od 6 mjeseci,
- podatke o podnositelju zahtjeva, OIB i rješenje o
registraciji (za pravne osobe).
(5) Zahtjevu za priključenje vlasnik nekretnine iz
članka 6. stavka 2. ove Odluke dužan je priložiti :
- dokaz o vlasništvu zemljišta za koje se traži priključak, ili akt Grada Našica, kojim se dopušta postavljanje privremene građevine na javnu površinu,
- kopiju katastarskog plana odnosne čestice ne stariju od 6 mjeseci,
- podatke o podnositelju zahtjeva, OIB i rješenje o
registraciji (za pravne osobe).»
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6., koji glasi :
«(6) Isporučitelj vodnih usluga može odrediti obvezu prilaganja i druge dokumentacije uz zahtjev iz
stavka 4. i 5. ovog članka.»
Članak 7.
U članku 17. stavku 1. tekst u alineji 5., koji glasi
«- obvezu plaćanja, iznos i rok za plaćanje naknade za
priključenje u skladu s ovom Odlukom», zamjenjuje
se tekstom: «- zabilješku da je priključak već izveden
bez odgovarajućeg akta o priključenju, ukoliko to isporučitelj vodne usluge utvrdi u postupku priključenja,»
U članku 17. dodaje se stavak 4., koji glasi:
«(4) Isporučitelj vodne usluge dužan je priključenje suprotno odredbama ove Odluke prijaviti nadležnoj
inspekciji.»
Članak 8.
Članci 18. i 19. brišu se.
Članak 9.

(3) Priključenje građevine ili druge nekretnine na
komunalne vodne građevine mora se u svakom slučaju
okončati u roku od 12 mjeseci od dana dostave pisane
obavijesti obveznicima priključenja.»

U članku 21. briše se stavak 4.

Članak 5.

Članak 22. mijenja se i glasi :

Članak 10. briše se.
Članak 6.
U članku 15. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
«(4) Zahtjevu za priključenje obveznik priključenja građevine iz članka 6. stavka 1. ove Odluke dužan
je priložiti :
- dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak, a drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika
nekretnine za koju se traži priključak,

Članak 10.
« Vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku građevine, odnosno druge nekretnine te fizičkim i pravnim
osobama koje obavljaju određene djelatnosti, za privremene potrebe može se omogućiti privremena isporuka
vodnih usluga, najduže na period od jedne godine.»
Članak 11.
Članci 24. i 25. brišu se.
Članak 12.
Naslov poglavlja «NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE» i članci 26., 27., 28., 29., 30. i 31. brišu se.
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Članak 13.

Članak 17.

Naslov poglavlja «FINANCIRANJE GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA» i članci 32. i 33. brišu
se.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Grada Našica».

Članak 14.
Članak 34. mijenja se i glasi:
«(1) Isporučitelj vodnih usluga primjenjuje i samostalno vrši kontrolu primjene odredbi ove Odluke
vezanih uz provedbu postupka priključenja, tehničkotehnološke uvjete i rokove priključenja građevine odnosno druge nekretnine na javne vodne građevine te
sudjeluje u pokretanju prekršajnog postupka za prekršaje iz članka 242. točka 25. i 243. točka 14. Zakona
o vodama, na način određen Prekršajnim zakonom i
Zakonom o vodama.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ove Odluke provode, sukladno Zakonu o vodama, gospodarski
inspektori Državnog inspektorata i državni vodopravni
inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti .»
Članak 15.
Naslov poglavlja «NOVČANE KAZNE» i članci
35., 36. i 37. brišu se.
Članak 16.
(1) Budućim korisnicima vodnih usluga, koji su
nakon 1. listopada 2009. godine zaključili ugovor o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina, a
do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o vodama («Narodne novine», br. 56/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva («Narodne novine», br. 56/13)
za njihovo priključenje isporučitelj vodnih usluga nije
Upravnom odjelu dostavio suglasnost iz članka 17. ove
Odluke, izvršit će se povrat uplaćenih sredstava.
(2) Za osobe iz stavka 1. ovog članka isporučitelj
vodne usluge dostavit će Upravnom odjelu suglasnost
iz članka 17. ove Odluke neposredno po izdavanju te
suglasnosti u postupku priključenja prema odredbama
ove Odluke, radi donošenja po službenoj dužnosti rješenja o obustavi postupka.
(3) Po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovog članka s osobama iz stavka 1. ovog članka zaključit će se
odgovarajući dodatak ugovoru i u roku do 60 dana od
dana zaključenja dodatka ugovoru izvršiti povrat sredstava.

KLASA: 325-08/13-01/144
URBROJ: 2149/1-01-13-02
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
21. Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj br.
36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/2003. – pročišćeni tekst, 82/2004., 110/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br.
5/12.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada
Našica” broj 3/04.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2.
sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru ponude za održavanje javne rasvjete
na području Grada Našica na temelju Ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova
(1) Za poslove održavanja javne rasvjete na području Grada Našica prihvaća se ponuda obrta «Elektro-Lovošević» iz Našica, Ulica Vatroslava Lisinskog
100.
(2) Gradonačelnik Grada Našica sklopit će za poslove održavanja javne rasvjete na području Grada s
obrtom «Elektro-Lovošević» iz Našica odgovarajući
ugovor za period od četiri godine.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
Obrazloženje:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 27. svibnja 2013. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje javne rasvjete na području
Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, koja sadrži sve propisane elemente
za provedbu natječajnog postupka.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Našica, pripremilo je svu potrebnu na-
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tječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj, objavljen
u «Glasu Slavonije» od 3. lipnja 2013. godine, stranica
broj 14.
Isto je Povjerenstvo o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 18. lipnja 2013. godine
pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a dana 19. lipnja
2013. godine pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da jedina prispjela ponuda, ponuda obrta «Elektro-Lovošević» iz Našica, ispunjava sve uvjete pravilnosti, prihvatljivosti i prikladnosti te je preporučilo Gradonačelniku Grada Našica
odabir spomenutog ponuditelja, a Gradonačelnik Grada Našica preporuku prihvatio i uputio Gradskom vijeću Grada Našica na donošenje odgovarajući Prijedlog
Odluke o odabiru ponude.
Na temelju naprijed iznesenog i ovlasti iz članka
23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je
odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se
može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 363-01/13-01/07
URBROJ: 2149/01-01-13-07
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
22. Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj br.
36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/2003. – pročišćeni tekst, 82/2004., 110/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.), članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br.
5/12.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada
Našica” broj 3/04.), Gradsko vijeće Grada Našica, na
2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje
nerazvrstanih cesta s asfaltnim zastorom na
području Grada Našica na temelju Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova
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(1) Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta s
asfaltnim zastorom na području Grada Našica odabire
se ponuda tvrtke «Gradnja» d.o.o. iz Osijeka, Ribarska
2.
(2) Gradonačelnik Grada Našica sklopit će za
poslove iz točke 1. ove Odluke s tvrtkom «Gradnja «
d.o.o. iz Osijeka odgovarajući ugovor za period od četiri godine.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
O b r a z l o ž e nj e:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 14. lipnja 2013. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, po grupama poslova, a koja sadrži sve
propisane elemente za provedbu natječajnog postupka.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Našica, pripremilo je svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj objavljen na
Internet stranicama Grada Našica i na oglasnoj ploči
Grada Našica s nadnevkom 27. lipnja 2013. godine, a
idući dan i u «Glasu Slavonije», stranica broj 30.
Navedeno Povjerenstvo je o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 11. srpnja 2013. godine pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a neposredno nakon toga i pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da su za grupu poslova
«održavanje prometnica s asfaltnim zastorom» prispjele dvije ponude, obje pravilne, prihvatljive i prikladne.
Po izvršenom bodovanju sukladno mjerilima utvrđenim natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo je izvršilo rangiranje i preporučilo Gradonačelniku Grada
Našica odabir najpovoljnijeg, prvorangiranog ponuditelja, tvrtke «Gradnja» d.o.o. iz Osijeka, koja standardizirane radove u predvidivom godišnjem opsegu nudi
po cijeni od 380.606,44 kune.
Gradonačelnik Grada Našica uputio je Gradskom
vijeću Grada Našica na donošenje odgovarajući Prijedlog Odluke o odabiru ponude.
Na temelju naprijed iznesenog i ovlasti iz članka
23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je
odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se
može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
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u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 363-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-07
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
23. Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
br. 36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/2003. – pročišćeni tekst , 82/2004., 110/04.,
178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.)
, članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 5/12.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik
Grada Našica” broj 3/04.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
za održavanje nerazvrstanih cesta
s tucaničkim zastorom na području
Grada Našica na temelju Ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova
(1) Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta s tucaničkim zastorom na području Grada Našica odabire
se ponuda tvrtke «Cesting» d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka cesta 63a.
(2) Gradonačelnik Grada Našica sklopit će za
poslove iz točke 1. ove Odluke s tvrtkom «Cesting»
d.o.o. iz Osijeka, odgovarajući ugovor za period od četiri godine.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
O b r a z l o ž e nj e:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 14. lipnja 2013. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, po grupama poslova, a koja sadrži sve
propisane elemente za provedbu natječajnog postupka.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Našica , pripremilo je svu potrebnu na-
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tječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj, objavljen
na Internet stranicama Grada Našica i na oglasnoj ploči
Grada Našica s nadnevkom 27. lipnja 2013. godine , a
idući dan i u «Glasu Slavonije», stranica broj 30.
Navedeno Povjerenstvo je o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 11. srpnja 2013. godine pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a neposredno nakon toga i pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da su za grupu poslova
«održavanje prometnica s tucaničkim zastorom» prispjele dvije ponude, obje pravilne, prihvatljive i prikladne. Po izvršenom bodovanju sukladno mjerilima
utvrđenim natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo
je izvršilo rangiranje i preporučilo Gradonačelniku
Grada Našica odabir najpovoljnijeg, prvorangiranog
ponuditelja, tvrtke «Cesting» d.o.o. iz Osijeka, koja
standardizirane radove u predvidivom godišnjem opsegu nudi po cijeni od 334.440,00 kune.
Gradonačelnik Grada Našica uputio je Gradskom
vijeću Grada Našica na donošenje odgovarajući Prijedlog Odluke o odabiru ponude.
Na temelju naprijed iznesenog i ovlasti iz članka
23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je
odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena , već se
može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 363-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-08
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
24. Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
br. 36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/2003. – pročišćeni tekst , 82/2004., 110/04.,
178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.)
, članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 5/12.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik
Grada Našica” broj 3/04.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, d o n o s i
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ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje
horizontalne signalizacije nerazvrstanih cesta
na području Grada Našica na temelju Ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova
(1) Za poslove održavanja horizontalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Našica odabire se ponuda tvrtke «Signalizacija» d.o.o. iz Zagreba,
Trakošćanska 30.
(2) Gradonačelnik Grada Našica sklopit će za poslove iz točke 1. ove Odluke s tvrtkom «Signalizacija«
d.o.o. iz Zagreba, odgovarajući ugovor za period od
četiri godine.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
O b r a z l o ž e nj e:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 14. lipnja 2013. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, po grupama poslova, a koja sadrži sve
propisane elemente za provedbu natječajnog postupka.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Našica , pripremilo je svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj, objavljen
na Internet stranicama Grada Našica i na oglasnoj ploči
Grada Našica s nadnevkom 27. lipnja 2013. godine , a
idući dan i u «Glasu Slavonije», stranica broj 30.
Navedeno Povjerenstvo je o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 11. srpnja 2013. godine pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a neposredno nakon toga i pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da su za grupu poslova
«održavanje horizontalne signalizacije nerazvrstanih
cesta» prispjele tri ponude, sve tri pravilne, prihvatljive
i prikladne. Po izvršenom bodovanju sukladno mjerilima utvrđenim natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo je izvršilo rangiranje i preporučilo Gradonačelniku Grada Našica odabir najpovoljnijeg, prvorangiranog
ponuditelja, tvrtke «Signalizacija» d.o.o. iz Zagreba,
koja standardizirane radove u predvidivom godišnjem
opsegu nudi po cijeni od 35.093,00 kune.
Gradonačelnik Grada Našica uputio je Gradskom
vijeću Grada Našica na donošenje odgovarajući Prijedlog Odluke o odabiru ponude.
Na temelju naprijed iznesenog i ovlasti iz članka
23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu

obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je
odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se
može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 363-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-09
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
25. Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
br. 36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/2003. – pročišćeni tekst , 82/2004., 110/04.,
178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.)
, članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 5/12.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik
Grada Našica” broj 3/04.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za košenje
bankina i kanala u cestovnom pojasu
na području Grada Našica na temelju
Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
(1) Za poslove košenje bankina i kanala u cestovnom pojasu na području Grada Našica odabire se ponuda tvrtke «Cesting» d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka
cesta 63a.
(2) Gradonačelnik Grada Našica sklopit će za
poslove iz točke 1. ove Odluke s tvrtkom «Cesting«
d.o.o. iz Osijeka, odgovarajući ugovor za period od četiri godine.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
O b r a z l o ž e nj e:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 14. lipnja 2013. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, po grupama poslova, a koja sadrži sve
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propisane elemente za provedbu natječajnog postupka.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Našica , pripremilo je svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj, objavljen
na Internet stranicama Grada Našica i na oglasnoj ploči
Grada Našica s nadnevkom 27. lipnja 2013. godine , a
idući dan i u «Glasu Slavonije», stranica broj 30.
Navedeno Povjerenstvo je o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 11. srpnja 2013. godine pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a neposredno nakon toga i pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da su za grupu poslova
«košenje bankina i kanala u cestovnom pojasu» prispjela samo jedna ponuda, pravilna, prihvatljiva i prikladna. Po izvršenom bodovanju sukladno mjerilima
utvrđenim natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo
je preporučilo Gradonačelniku Grada Našica odabir,
odnosno prihvaćanje dostavljene ponude tvrtke «Cesting» d.o.o. iz Osijeka, koja standardizirane radove
u predvidivom godišnjem opsegu nudi po cijeni od
194.030,00 kune.
Gradonačelnik Grada Našica uputio je Gradskom
vijeću Grada Našica na donošenje odgovarajući Prijedlog Odluke o odabiru ponude.
Na temelju naprijed iznesenog i ovlasti iz članka
23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je
odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena , već se
može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 363-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-10
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
26. Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
br. 36/95., 109/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,
59/01., 26/2003. – pročišćeni tekst , 82/2004., 110/04.,
178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.)
, članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na po-
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dručju Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 5/12.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik
Grada Našica” broj 3/04.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje
zatvorenih sustava odvodnje oborinskih voda
u cestovnom pojasu na području Grada Našica
na temelju Ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova
(1) Za poslove čišćenja zatvorenih sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Našica odabire
se ponuda tvrtke «Cesting» d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka cesta 63a.
(2) Gradonačelnik Grada Našica sklopit će za
poslove iz točke 1. ove Odluke s tvrtkom «Cesting«
d.o.o. iz Osijeka, odgovarajući ugovor za period od četiri godine.
(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
O b r a z l o ž e nj e:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 14. lipnja 2013. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, po grupama poslova, a koja sadrži sve
propisane elemente za provedbu natječajnog postupka.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Našica , pripremilo je svu potrebnu natječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj, objavljen
na Internet stranicama Grada Našica i na oglasnoj ploči
Grada Našica s nadnevkom 27. lipnja 2013. godine , a
idući dan i u «Glasu Slavonije», stranica broj 30.
Navedeno Povjerenstvo je o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 11. srpnja 2013. godine pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a neposredno nakon toga i pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da su za grupu poslova
«čišćenje zatvorenih sustava odvodnje u cestovnom
pojasu» prispjela samo jedna ponuda, pravilna, prihvatljiva i prikladna. Po izvršenom bodovanju sukladno mjerilima utvrđenim natječajnom dokumentacijom
Povjerenstvo je preporučilo Gradonačelniku Grada Našica odabir, odnosno prihvaćanje dostavljene ponude

Broj 5

Službeni glasnik

Stranica 218

tvrtke «Cesting» d.o.o. iz Osijeka, koja standardizirane
radove u predvidivom godišnjem opsegu nudi po cijeni
od 33.830,00 kuna.
Gradonačelnik Grada Našica uputio je Gradskom
vijeću Grada Našica na donošenje odgovarajući Prijedlog Odluke o odabiru ponude.
Na temelju naprijed iznesenog i ovlasti iz članka
23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je
odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena , već se
može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
KLASA: 363-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-11
Našice, 30. srpnja 2013.

II.
Ova Odluka stupa na snagu odmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 061-01/13-01/09
URBROJ: 2149/01-01-13-02
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
28. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 17.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
i članka 13. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
8/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od
30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Grada Našica u 2013. godini
Nagrade Grada Našica

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
27. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 17.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
i članka 13. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
8/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od
30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Grada Našica u 2013. godini
Zahvalnica Grada Našica
I.
Zahvalnica Grada Našica dodjeljuje se:
1. Pčelarskoj udruzi “Pčela” Našice,
2. Nadi Moržan iz Našica,
3. Miroslavu Aničiću iz Našica,
4. Željku Božiću iz Našica,
5. Draženu Ibriksu iz Našica,
6. Stanku Kneževiću iz Našica,
7. Josipu Krištofu iz Jelisavca,
8. Petru Markuliću iz Našica,
9. Vladi Mataniću iz Martina,
10. Pavi Mihaleku iz Martina,
11. Hrvoju Nemetu iz Markovca Našičkog
12. Željku Špremu iz Našica i
13. Ivanu Zečeviću iz Vukojevaca.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagrada Grada Našica dodjeljuje se:
Hrvoju Pepelku iz Našica,
Antonu Dalšaši iz Našica,
Robertu Dudjaku iz Našica,
Ernestu Farkašu iz Našica,
Josipu Kranicu iz Gradca Našičkog,
Branku Kresoji iz Našica i
Željku Marinoviću iz Londžice.

Nagrada Grada Našica dodjeljuje se u vidu povelje
i prigodnog dara po određenju Gradonačelnika Grada
Našica.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 061-01/13-01/10
URBROJ: 2149/01-01-13-02
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
29. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 17.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
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i članka 13. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
8/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od
30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Grada Našica u 2013. godini
Nagrade Grada Našica za životno djelo
I.
se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje
Zoranu Vitezu, inž.polj. iz Našica,
Josipu Staniću iz Našica,
dr.med. Slavku Žagaru iz Našica,
prof. savjetniku Josipu Patajcu iz Našica,
Josipu Brozu iz Našica,
Zlatku Horvatu iz Našica,
Zvonku Kubici iz Vukojevaca i
Bori Milojkoviću iz Našica.

Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje
se u vidu povelje i novčane nagrade.
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2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 102-01/13-01/02
URBROJ: 2149/01-01-12-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
31. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o stanju i
problematici razvoja obrtništva
na području djelovanja Udruženja
obrtnika Našice u 2012. godini

II.

1. Usvaja se Informacija o stanju i problematici
razvoja obrtništva na području djelovanja Udruženja
obrtnika Našice u 2012. godini.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.

KLASA: 061-01/13-01/11
URBROJ: 2149/01-01-13-02
Našice, 30. srpnja 2013.

KLASA: 311-01/13-01/09
URBROJ: 2149/01-02-13-02
Našice, 30. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.

30. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, Područne službe Osijek
o nezaposlenosti i zapošljavanju
u 2012. godini
1. Usvaja se Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek o nezaposlenosti i
zapošljavanju u 2012 godini.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
32. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
Radija Našice d.o.o. Našice
za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće o radu Radija Našice d.o.o.
Našice za 2012. godinu.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
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KLASA: 612-12/13-01/01
URBROJ: 2149/01-02-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
33. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice
za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće o radu Hrvatske narodne
knjižnice i čitaonice Našice za 2012. godinu.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 612-04/13-01/03
URBROJ: 2149/01-02-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
34. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
Zavičajnog muzeja Našice za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće o radu Zavičajnog muzeja
Našice za 2012. godinu.

35. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Našičkog vodovoda d.o.o. Našice
za 2012. godinu
1. Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Našičkog vodovoda d.o.o. Našice za 2012. godinu.
2. Daje se suglasnost Našičkom vodovodu d.o.o.
Našice da se ostvarena dobit u iznosu od 44.781,09
kuna rasporedi kao zadržana dobit.
3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 021-04/13-01/01
URBROJ: 2149/01-02-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
36. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, 6/09, 4/12 , 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom
na području Grada Našica u 2012. godini
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Našica u 2012. godini.
Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.

2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.

KLASA: 612-05/13-01/02
URBROJ: 2149/01-01-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.

KLASA: 351-01/13-01/01
URBROJ: 2149/01-02-13-0
Našice, 30. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
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Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o otpadu
(Narodne novine, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.)
i članka 48. stavka 3. podstavka 31. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 6/09., 4/12.,
1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada
Našica podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području Grada Našica u 2012. 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 2012. godinu s dopunskim
informacijama o aktivnostima izvršenim do vremena
izrade ovog izvješća, a podijeljeno je na odgovarajuće
tematske cjeline.
1. Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada
Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada, donesenom tijekom 2009. godine, utvrđeni su obveza i postupak korištenja usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada
te specificirane vrste otpada koji se ne smiju odlagati
zajedno s komunalnim otpadom. Primjena Odluke dobro je prihvaćena od strane svih korisnika usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i značajno je
pridonijela podizanju stupnja uređenosti naselja.
Postotak obuhvaćenosti kućanstava organiziranim
odvozom komunalnog otpada u 2012. godini, nakon
uključenja u sustav i 30-ak kućanstava u naselju Ceremošnjak, dosegnuo je 96,55 %, odnosno ukupno 5.457
kućanstva. Odvoz komunalnog otpada još uvijek se ne
obavlja samo za 195 kućanstava raspoređenih u 5 izdvojenih naselja na jugoistočnim obroncima Krndije.
Prema podacima izvedenim iz Popisa stanovništva
2011. godine, koji na području Grada Našica jednom
kućanstvu pridružuju prosječno 2,88 stanovnika, organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada
od ukupnih 16.228 stanovnika u 2012. godini obuhvaćeno je 15.697 stanovnika.
Kako su već ranije osigurane tipske plastične
kante obujma 120 litara za sva kućanstva na području
Grada, to se u 2013. godini očekuje, podjela tih kanti
preostalim kućanstvima i njihovo uključenje u sustav
prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.
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2. Način gospodarenja otpadom
Komunalni otpad
Prema Prijavnom listu skupljača/prijevoznika
komunalnog otpada («Našički vodovod» d.o.o.) za
2012. godinu s područja Grada Našica otpremljeno je
i na odlagalištu «Pepelane» deponirano ukupno 4.437
tona miješanog komunalnog otpada. Ovaj podatak minimalno varira posljednjih nekoliko godina. Dodatne
količine komunalnog otpada od 783 tone odnosi se na
područje općina Podgorač i Donja Motičina, na kojima
isti skupljač obavlja predmetnu komunalnu djelatnost.
Tijekom 2012. godine u količini od 966 tona na odlagalište «Pepelane» za Općinu Đurđenovac komunalni
(i ponešto glomaznog) otpad dopremio je i skupljač
«Rad» d.o.o. iz Đurđenovca budući da je lokalno odlagalište te općine zatvoreno po nalogu nadležnog odjela
inspekcije zaštite okoliša. Ukupna količina komunalnog i sličnog otpada, zaprimljenog na odlagalištu «Pepelane», stoga iznosi 6.186 tona.
Komunalni otpad s područja Grada Našica prikuplja se tipskim spremnicima od 120 l, 240 l i 1100 litara
te u PE vrećama od 60 i 120 l. Tipskim plastičnim spremnicima obuhvaćeno je preko 95% ukupnih količina
preuzetog otpada, a ostatak PE vrećama ili na drugi
način. Za obračun usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada kao obračunska jedinica koristi se volumen
odloženog otpada.
Sve količine otpada odlažu se na odlagalište otpada «Pepelane», locirano na čestici k.č.br. 549/332,
k.o. Ceremošnjak. Spomenuta čestica, ukupne površine 66.198 m2, formirana je spajanjem ranijih 8 čestica
u postupku koji je prethodio pribavljanju akta za zahvat
sanacije.
Posebne kategorije otpada
Tvrtka «Našički vodovod» d.o.o. Našice postavila
je grupe namjenskih spremnika (reciklažne otoke) za
koristan otpad te obavlja njihovo redovito pražnjenje.
U izvještajnom razdoblju postavljena su još dva reciklažna otoka i na području Grada sada ih ima ukupno
osam.
Tijekom godine isporučeno je oko 6 tona otpada
od papira i ambalaže, od čega je 2,15 tona i fakturirano
dok procjene za prikupljene papirne/kartonske sirovine na području Grada iznose oko 300 tona godišnje,
a za metalni otpad oko 250 tona. Procjenu za prikupljenu plastičnu i staklenu ambalažu ne iznosimo jer
je sustav povratne naknade značajno smanjio potrebu
za ukupnim volumenom namjenskih spremnika za prikupljanje plastične i staklene (povratne ) ambalaže, a
otkupljivači su o tome ionako dužni voditi precizne
evidencije.

Stranica 222

Broj 5

Službeni glasnik

Novopostavljeni «zeleni otok»
u gradskom naselju Šipovac

Novopostavljeni «zeleni otok»
u prigradskom naselju Vukojevci

Unutar poslovnog dvorišta tvrtke «Našički vodovod» u ulici Vatroslava Lisinskog, u sklopu mini-reciklažnog dvorište, postoje dva kontejnera obujma
po 5 m3, i to za elektronski i elektro-otpad te za papir.
Kontejneri su dostupni tijekom radnog vremena tvrtke.
Uspostavljen je ugovorni odnos s ovlaštenicima za prijevoz i daljnju oporabu korisnog otpada, i to s tvrtkom
«Unijapapir» d.d. Osijek za papir i karton, a s tvrtkom
«Flora VTC» d.o.o. iz Virovitice za elektro-otpad.

ta za prihvat i obradu građevinskog otpada i pretovarne
stanice, kao aktivnosti nisu započele niti u 2012. godini
jer još nisu u cijelosti riješena sva prethodna pitanja.

Procijenjene količine preuzetog elektro-otpada su
ukupno 18 tona. Uočena je sklonost građana da koriste
usluge ovlaštenih skupljača koji vlastitim vozilom dolaze preuzeti otpadne elektro-uređaje na adresu posjednika («EKO-mobile» d.o.o. Slavonski Brod).
Izvjesne količine korisnog otpada, napose onog
metalnog, prikuplja tvrtka «MTC Sekundaria» d.o.o.,
dok je tvrtka «Ivanišević» d.o.o. Našice u 2012. godini
prestala poslovati.
Manje količine, do 100 tona glomaznog otpada
i do ukupno 150 tona građevinskog otpada (opeka,
crijep, keramika, miješani građevinski otpad i slično)
skuplja se i koristi kao pokrivni sloj na odlagalištu
«Pepelane» sukladno Dozvoli za obavljanje skupljanja
i zbrinjavanja, KLASA: UP/I-351-01/12-01/04, URBROJ: 2158/1-01-22/63-12-6, izdanoj od Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša Osječko-baranjske županije s nadnevkom 8.
svibnja 2012. godine.
3. Pribavljena oprema i dokumentacija
Težište aktivnosti u 2012. godini postavljeno je na
okončanje postupka pribavljanja akta kojim se dopušta
sanacija odlagališta «Pepelane».
Osiguravanje lokacije i početak izrade projektne
dokumentacije za gradnju reciklažnog dvorišta, objek-

Kako je smještaj navedenih objekata Planom gospodarenja otpadom i Prostornim planom uređenja Grada Našica predviđen na široj lokaciji odlagališta komunalnog otpada «Pepelane», izrada dokumentacije i
nije mogla započeti prije pribavljanja potvrde glavnog
projekta za sanaciju (i zatvaranje) samog odlagališta,
odnosno prije zatvaranje konstrukcije financiranja čitavog zahvata na prihvatljiv i održiv način.
Grad Našice je napokon s nadnevkom 27. prosinca
2012. godine uspio ishoditi akt kojim se dopušta zahvat sanacije odlagališta komunalnog otpada «Pepelane». Paralelno je izrađivan i početkom 2013. godine
dovršen i izvedbeni projekt sanacije, koji je zajedno s
ostalom dokumentacijom odmah stavljen na raspolaganje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
a još ranije riješeni su svi imovinsko-pravni poslovi
na česticama obuhvaćenim planiranim zahvatom te
izvršeno formiranje čestice za gradnju. Isto tako, radi
usklađivanja s važećom legislativom, u 2012. godini
dovršena je novelacija glavnog projekta.
Projekt je dakle doveden u fazu mogućeg izvođenja radova, čemu prethodi osiguranje kvalitetnih i dostatnih izvora financiranja. Naime, prema projektantskim troškovnicima, zahvat sanacije procijenjen je na
oko 32 milijuna kuna, bez PDV-a.
Grad Našice nije, niti nakon detaljnog preispitivanja mogućih izvora financiranja u proračunu za tekuću
godinu i u projekcijama proračuna za naredne dvije godine, uspio pronaći vlastite izvore za financiranje sanacije odlagališta. Pri tome valja napomenuti da iz više
razloga s radovima sanacije treba započeti što prije i
po mogućnosti radove okončati za najviše tri godine.
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Novopostavljene nadzorne kamere na odlagalištu «Pepelane»
Prihvatni kapacitet odlagališta je na izmaku, a zbog
zatvaranja odlagališta u Đurđenovcu pojavljuju se dodatne količine komunalnog otpada. Kako je sanacije
projektirana na način da se postojeća kaseta sanira, između ostaloga i materijalom od iskopa nove manje kasete, time bi se do uspostave CGO Osijek i zatvaranja
odlagališta «Pepelane», osiguralo potreban odlagališni
prostor za naredne 3-4 godine.
Stoga, kao jedina provediva opcija preostaje da
Fond preuzme financiranje sanacije u cijelosti, kako je
to uostalom i predviđeno Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. –
2015. godine («Narodne novine», br. 31/11). S tim u
vezi Grad Našice je pozdravio i potaknuo namjeru Fonda da nominira projekt sanacije odlagališta «Pepelane»
pred pretpristupne i strukturalne fondove EU. Zbog dostignutog stupnja pripremljenosti projekta sanacije odlagališta «Pepelane» u 2013. godini očekuju se sasvim
konkretni koraci.
Nadalje, Planom je određeno postavljanje ukupno
24 «reciklažna otoka», od kojih 12 u razdoblju do 2012.
godine. Već ranije je navedeno da su novi «reciklažni
otoci» postavljeni u dva naselja, a izvršena je i zamjena nekoliko zvonolikih spremnika za namjenske spremnike s polukružnim poklopcem, zbog jednostavnijeg
manipuliranja. Ukupan broj postavljenih spremnika za
koristan otpad sada iznosi 30.
U sklopu mjera nadzora pristupa odlagalištu «Pepelane» i središnjoj pisti, tvrtka «Našički vodovod» instalirala je dvije solarno napajane, bežične, nadzorne
kamere.
4. Stanje odlagališta i otpadom onečišćenog tla
U okviru Planom određene sanacije neuređenih
odlagališta, po opsegu planiranih radova i njihovoj
procijenjenoj vrijednosti, daleko najznačajniju stavku

predstavlja sanacija odlagališta komunalnog otpada
«Pepelane».
U prethodnom poglavlju već je navedeno koje su
sve aktivnosti provedene u 2012. godini.
U smislu prostorno-planske obuhvaćenosti, imovinsko-pravne pripreme, raspoložive projektne dokumentacije svih razina detaljnosti i izdanih akata kojima
se dopušta zahvat, projekt sanacije odlagališta «Pepelane» u potpunosti je spreman za realizaciju.
Osim tijekom 2012. godine uspješno riješenog pitanja povrata zemljišta (Agencija za upravljanje državnom imovinom) u vlasništvo Grada Našica, razlozi za
do sada usporenu dinamiku rješavanja pitanja odlagališta «Pepelane» leže i u izostanku preciznih i pouzdanih
informacija o izvorima financiranja ovog kapitalnog i
izuzetno skupog zahvata, kao i u činjenici da aktivnosti
na projektiranju i gradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom «Orlovnjak» značajno kasne. Vjerojatno je, stoga, da će uskoro biti potrebno mijenjati i
ponovno usklađivati planove gospodarenja otpadom na
svim razinama jer važeći prema planiranoj dinamici i
visini potrebnih sredstava, nisu provedivi.
Očekujući početak opsežne sanacije, komunalno društvo «Našički vodovod» nije uložilo značajnija
sredstva u elemente sanitarno-tehničke zaštite, s izuzetkom manjih radova na uređenju pristupnog puta i
rampe te spomenutog instaliranja video nadzora.
«Divlja» odlagališta obrađena Planom gospodarenja otpadom u cijelosti su sanirana u prethodnom
razdoblju, a tijekom 2012. godine provodilo se stalno
praćenje stanja u prostoru i poduzimale rane intervencije u pravcu sprečavanja njihova nastanka. Stoga divlja odlagališta više ne predstavljaju naglašen problem.
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čaju, potrebna ulaganja značajno premašuju fiskalni
kapacitet Grada Našica koji bi, uz napore, vjerojatno
uspio financirati opremanje infrastrukturom (zemljište
je već pribavljeno). Trošak sanacije odlagališta (koje
se treba zatvoriti po dovršetku Centra za gospodarenje
otpadom) u cijelosti bi morao teretiti Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, potpomognut sredstvima Europske unije.
U 2012. godini ulaganja svih sudionika u izvršenju
Plana gospodarenja otpadom ograničena su po svom
opsegu, prvenstveno zbog općeg smanjenja vlastitih
namjenskih i nenamjenskih izvora prihoda.
Završno očišćena, ranije sanirana
površina «divljeg» odlagališta uz
državnu cestu D2
U protekloj godini kroz program javnih radova izvršeno je završno čišćenje i uklanjanje raslinja s ranije
sanirane «divlje» deponije u zaleđu Ulice Petra Krešimira IV. u Našicama.
5. Angažirana financijska sredstava po namjenama i
izvorima
Planom gospodarenja otpadom za razdoblje do
2015. godine, sredstva za realizaciju svih predviđenih
aktivnosti procijenjena su na iznos od preko 28 milijuna kuna. Od navedenog iznosa samo na lokaciju «Pepelane», za sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta
te izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice,
projekcija je iznosila oko 23 milijuna kuna. Navedene su procjene, međutim, temeljene na projektantskim
troškovnicima izrađenim još 2007. godine. Nakon novelacije glavnog projekta u 2012. godini i dovršetka
izvedbenog projekta, iznos procjene ulaganja samo u
sanaciju i zatvaranje odlagališta «Pepelane» porastao
je na 31,7 milijuna kuna, bez PDV-a. U svakom slu-

Sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi projekta sanacije odlagališta «Pepelane» uređeno je odgovarajućim osnovnim
ugovorom zaključenim s Gradom Našice 2005. godine i sedam godišnjih dodataka tom ugovoru. Za iznos
ulaganja u navedeni projekt u izvještajnom razdoblju
u visini 159.168,75 kuna u postupku je priznavanje
45%-tnog udjela Fonda.
Zaključno, izvršenje Plana gospodarenja otpadom
za razdoblje do 2015. godine, u 2012. godini na razini
je aktualnih proračunskih mogućnosti Grada i odražava
kontinuitet napora usmjerenih prema stalnom unapređenju pojedinih elemenata sustava gospodarenja otpadom. Fokus aktivnosti u tekućoj godini usmjerava se k
zatvaranju konstrukcije financiranja zahvata, postupku
javne nabave radova i početku radova sanacije odlagališta «Pepelane» kao okosnice čitavog sustava.
KLASA: 351-01/13-01/01
URBROJ: 2149/01-02-13-02
Našice, 29. travnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

Prikaz strukture i namjene ulaganja u 2012. godini daje se tablično u kunama:
VRSTA ULAGANJA
«Pepelane» - geodet. elaborat spajanja čestica
«Pepelane» - novelacija glavnog projekta
«Pepelane» - izvedbeni projekt
«Pepelane» - nadzorne kamere
«Pepelane» - pristupni put
Nabava «reciklažnih otoka»
Sanacija «divljih odlagališta»
SVEUKUPNO

IZNOS PO IZVORIMA
Proračun
Grada
9.125,00
62.500,00
87.543,75

Komunalno
društvo

23.612,00
5.352,00
21.000,00

6.720,00
165.888,75

Ukupno
9.125,00
62.500,00
87.543,75
23.612,00
5.352,00
21.000,00
6.720,00

49.964,00

381.741,75
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37. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Grada Našica u 2012. godini
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2012. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 550-01/13-01/16
URBROJ: 2149/01-01-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
38. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi
Grada Našica u 2012. godini
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2012. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 612-01/13-01/06
URBROJ: 2149/01-01-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math.
39. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u športu
Grada Našica u 2012. godini

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2012. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 620-01/13-01/04
URBROJ: 2149/01-01-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
40. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Našica u 2012. godini
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2012.
godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 630-01/13-01/01
URBROJ: 2149/01-01-13-03
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA :
Josip Miletić, mag.math., v.r.
41. Na temelju članka 33. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“,
broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 3. i 4. Odluke o osnivanju javne ustanove
Javna vatrogasna postrojba Našice („Služeni glasnik
Grada Našica“, broj 1/11.) i članka 14. Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Našice, Gradsko vijeće Grada
Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donosi
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RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
i tri člana Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Našice
I.
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif. iz Velimirovca
razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Našice.
Dužnosti člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Našice razrješuju se:
1. Zdravko Rončević, dr.med. iz Našica,
2. Ivica Čeme, dipl.oec.iz Našica,
3. Hrvoje Tržić iz Našica.
II.
Na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Našice imenuje se Mario Repinc,
dipl.ing. iz Lile.
Na dužnost člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Našice imenuju se:
1. Hrvoje Žiha, dipl.ing. iz Našica,
2. Marko Katavić, mag.croat.et.hist. iz Zoljana,
3. Željko Ćurić iz Našica.
III.
Mandat novoimenovanog predsjednika i tri člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Našice
traje do isteka redovnog mandata Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Našice.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-02/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag. math., v.r.
42. Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti
i spašavanju („Narodne novine“, broj 79/07., 38/09. i
127/10.), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“, broj 40/08. i 44/08.) i članka 33.
stavka 1. točke 15. Statuta Grada Našica („Službeni
Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2.
sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Grada Našica
I.
U Stožer zaštite i spašavanja Grada Našica imenuju se:
1. Zdravko Rončević, dr.med., zamjenik gradonačelnika Grada Našica, za načelnika,
2. Tomislava Kuricek, dipl. oec., pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada
Našica, za zamjenicu načelnika,
3. Zorko Kovač, dr. med., epidemiolog Zavoda za
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Službe za epidemiologiju Ispostave našice, za člana,
4. Hrvoje Šimić, dr.med., potpredsjenik Gradskog
vijeća Grada Našica, za člana,
5. Vesna Lolić, ravnateljica Hrvatskog crvenog križa,
Gradskog društva Našice, za člana,
6. Oto Dudjak, dipl. oec., direktor Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, za člana,
7. Silvana Pirić, univ. spec. oec., voditeljica Odjela
za preventivne i planske poslove Područnog ureda
za zaštitu i spašavanje Osijek, za člana,
8. Aleksandar Ljubljanović, dipl. ing. sig., zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice, za člana,
9. Ivica Bukvić, dipl. ing., načelnik Policijske postaje Našice, za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 810-01/13-01/07
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 30. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag. math., v.r.
43. Na temelju članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08. i 44/08.) i članka
33. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Našica („Službeni
Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.
– pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 2.
sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Našica
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U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Našica
imenuju se:
1. Zdenko Dundović, mag.iur., pročelnik Upravnog
odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, za zapovjednika,
2. Tomislava Kuricek, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada
Našica, za načelnicu i zamjenicu zapovjednika,
3. Aleksandar Ljubljanović, dipl.ing.sig., zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice, operativac,
4. Ivica Bukvić, dipl.ing. načelnik Policijske postaje
Našice, pomoćnik za evakuaciju stanovništva,
5. Oto Dudjak, dipl.oec., direktor poduzeća Našički
vodovod d.o.o., pomoćnik za spašavanje od posljedica poplava i zaštite na vodi,
6. Samir Haj Barakat, dr.med., vijećnik Gradskog
vijeća Grada Našica, pomoćnik za sklanjanje i
zbrinjavanje.
II.
Zadatak Zapovjedništva je da upravlja i usklađuje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa Grada Našica u slučaju neposredne prijetnje, katastrofa i veće nesreće s ciljem sprječavanja,
ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i veće
nesreće.
III.
Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno
operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu Gradonačelnika.
IV.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Našica.
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44. Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i
174/04.) i članka 33. stavka 1. točke 15. Statuta Grada
Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj 6/09.,
4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće
Grada Našica, na 2. sjednici od 30. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
I.
Imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda na području Grada Našica, a
koje se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika
i devet članova.
U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
- za predsjednika: mr. Krešimir Žagar, dip. ing.,
gradonačelnik Grada Našica,
- za zamjenika predsjednika: Darko Demeterfi, dipl.
ing., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
- za članove:
1. Oto Dudjak, dipl.oec. iz Našica,
2. Davorin Dvoržak, dipl. oec. iz Našica,
3. Miodrag Abičić, dipl. ing. iz Našica,
4. Tomislava Kuricek, dipl.oec. iz Našica,
5. Vlado Keglević, dipl. ing. iz Našica,
6. Darko Kuric iz Jelisavca,
7. Krunoslav Jurišić, dipl.ing. iz Našica,
8. Dražen Dasović, oec. iz Našica,
9. Danijel Benčić iz Lile.
II.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Našica odgovorno je za svoj rad Gradonačelniku.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za
Gradsko povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo Grada Našica, a financijske
poslove Upravni odjel za proračun i financije Grada
Našica.

VI.

III.

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

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

KLASA: 810-01/13-01/08
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 30. srpnja 2013.

KLASA: 021-06/13-01/06
URBROJ: 2149/01-01-13-01
Našice, 30. srpnja 2013.

V.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag. math., v.r.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag. math., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
50. Na temelju članka 18. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“, broj 24/11, 61/11 i 27/13) i točke VI. Odluke
o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor
članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj
51/13) donosim / Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU
o isplati naknade troškova izborne
promidžbe za izbor članova
Gradskog vijeća Grada Našica
I.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, prema konačnim rezultatima izbora, pripada
političkim strankama koje su dobile najmanje jednog člana Gradskog vijeća u iznosu od 2.500,00
(slovima:dvijetisućepetsto) kuna za svakog člana, i to:
a) Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Ukupno 8 članova, što iznosi 20.000,00 kuna
b) Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje – HDSSB
Ukupno 6 članova, što iznosi 15.000,00 kuna
c) Socijaldemokratska partija
Hrvatske – SDP
Ukupno 2 člana, što iznosi 5.000,00 kuna
d) Hrvatska narodna stranka – HNS
Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
Ukupno 1 član, što iznosi 2.500,00 kuna
II.
Ukupan iznos naknade troškova izborne promidžbe iz točke I. ove Odluke, za izabranih 17 članova
Gradskog vijeća je 42.500,00 kuna.
Sredstva za naknadu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Našica.
Sredstva će se isplatiti političkim strankama na
posebne račune za financiranje troškova izborne promidžbe.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“
KLASA: 013-03/13-01/14
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 29. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing, v.r.

51. Na temelju članka 18. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“, broj 24/11, 61/11 i 27/13) i točke II. i III. c)
Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe
za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana,
te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika nacionalnih
manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
(„Narodne novine“, broj 51/13) donosim / Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU
o isplati naknade troškova
izborne promidžbe za izbor
gradonačelnika Grada Našica
I. izborni krug
I.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe,
prema konačnim rezultatima izbora za prvi izborni
krug, pripada kandidatima za gradonačelnika koji su
dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore na način da
se ista raspoređuje između kandidata razmjerno dobivenim glasovima.
a) Kandidat mr. Krešimir Žagar, dipl.ing. sa zamjenicima Stjepanom Pintarićem, mag.ing.aedif. i
Zdravkom Rončevićem, dr.med.
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
osvojio je 45,48%, što iznosi 25.000,00 kuna
b) Kandidat Hrvoje Šimić, dr. med. sa zamjenicima
Samirom Haj Barakatom, dr.med. i Vlatkom Zahirović, prof.
Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje – HDSSB
osvojio je 36,99%, što iznosi 20.250,00 kuna
II.
Ukupan iznos naknade troškova izborne promidžbe iz točke I. ove Odluke je 45.250,00 kuna.
Sredstva za naknadu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Našica.
Sredstva će se isplatiti na posebne račune kandidatima otvorene za financiranje troškova izborne promidžbe.

Broj 5

Službeni glasnik

Stranica 229

III.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“

Ukupan iznos naknade troškova izborne promidžbe iz točke I. ove Odluke je 9.300,00 kuna.

KLASA: 013-03/13-01/15
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 29. srpnja 2013.

Sredstva za naknadu iz stavka 1. ove točke osigurana su u Proračunu Grada Našica.

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

Sredstva će se isplatiti na posebne račune kandidatima otvorene za financiranje troškova izborne promidžbe.
III.

52. Na temelju članka 18. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“, broj 24/11, 61/11 i 27/13) i točke III. c) i IV.
Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe
za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana,
te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana iz reda nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika nacionalnih
manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
(„Narodne novine“, broj 51/13), donosim / Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU
o isplati naknade troškova
izborne promidžbe za izbor
gradonačelnika Grada Našica
II. izborni krug
I.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe,
prema konačnim rezultatima izbora za drugi izborni
krug, pripada kandidatima za gradonačelnika sukladno
točki IV. Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika
i župana, te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda
nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog
naroda („Narodne novine“, broj 51/13)
a) Kandidat mr. Krešimir Žagar, dipl.ing. sa zamjenicima Stjepanom Pintarićem, mag.ing.aedif. i
Zdravkom Rončevićem, dr.med.
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
osvojio je 52,56%, što iznosi 5.000,00 kuna
b) Kandidat Hrvoje Šimić, dr. med. sa zamjenicima
Samirom Haj Barakatom, dr.med. i Vlatkom Zahirović, prof.
Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje – HDSSB
osvojio je 45,66%, što iznosi 4.300,00 kuna

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“
KLASA: 013-03/13-01/16
URBROJ: 2149/01-02-13-01
Našice, 29. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing, v.r.
53. Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka 2.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09,4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti
na području Grada Našica za travanj,
svibanj i lipanj 2013. godine
I.
Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za travanj, svibanj i lipanj 2013.
godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 210-01/13-01/06
URBROJ: 2149/01-02-13-02
Našice, 19. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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Izdavač: Grad Našice – odgovorni urednik: Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti Grada Našica, Uređenje i izdavanje: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, telefon (031) 618-172, e-mail: grad@nasice.hr. Cijena pojedinog
broja je 20,00 kn, a godišnja pretplata od 150,00 kn ostvaruje se uplatom na račun broj: 2500009-1827800005
(Proračun Grada Našica) s pozivom na broj 68 7706 - OIB uplatitelja s naznakom „Za Službeni glasnik Grada
Našica“. Tisak: TISAK d.o.o. Našice - digitalni tisak.

