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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
35. Na temelju članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o
savjetima mladih (“Narodne novine”, broj 41/14.),
članka 33. stavka 1. podstavka 19. („Službeni glasnik
Grada Našice“ broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni
tekst) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 6.
lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Gradskog savjeta mladih
Grada Našica
1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Gradski savjet mladih
Grada Našica (u nastavku teksta: Savjet) koji je savjetodavno tijelo Grada Našica, koji promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanja o upravljanju javnim poslovima
od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje
mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Našica.
Članak 2.
Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu
odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a
time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih.
2. Broj i sastav članova Savjeta
Članak 3.
Savjet ima sedam (7) članova.
U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja
kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih
petnaest do navršenih trideset godina života, koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Našica,
tako da se koliko je to moguće osigura ravnomjerna
zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama
školske i studentske populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.
3. Način izbora članova Savjeta
Članak 4.
Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Našica
na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu
sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne

(regionalne) samouprave, Statutom Grada Našica, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Našica, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura
ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema
djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih
(skupina od najmanje 30 mladih).
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2.
Ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura
za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog
kandidata za člana Savjeta.
Članak 5.
Gradsko vijeće Grada Našica pokreće postupak biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika donošenjem
odluke o objavi javnog poziva.
Postupak izbora iz stavka 1. Ovoga članka počinje
objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za
izbor članova Savjeta mora sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima
mladih,
- uvjete za isticanje kandidature sukladno Zakonu o
savjetima mladih,
- rokove za prijavu,
- rok provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,
- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama
Grada Našica i u sredstvima javnog priopćavanja, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je petnaest (15) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim
stranicama Grada Našica i u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 6.
Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom javnom
pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju
Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada
Našica, prema uputama iz javnog poziva.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka s obrazloženjem
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dostavlja se na propisanim obrascima koji sadrže:
- naziv, sjedište i adresu ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi za člana i zamjenika člana
(ime i prezime, adresa stanovanja, datum i godina
rođenja),
- obrazloženje prijedloga (podaci o obrazovanju,
dosadašnje aktivnosti, interesne i druge karakteristike kandidata i zamjenika).
- izjavu o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je
nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen
neće se razmatrati.

Članak 10.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva
ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja
članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom
krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi
Savjeta.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova
Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Grada
Našica i u sredstvima javnog priopćavanja.
4. Konstituiranje Savjeta

Članak 7.

Članak 11.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana objave rezultata
izbora, koji predsjedava sjednici do izbor predsjednika
Savjeta.

Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Odbor za izbor i imenovanje, Gradskog vijeća Grada Našica u roku od 15 dana od isteka
roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri
formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću Grada
Našica, te se objavljuje na mrežnim stranicama Grada
Našica i u sredstvima javnog priopćavanja.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na
mrežnim stranicama Grada Našica i u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 12.

Članak 8.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih
članova Savjeta.

Gradsko vijeće Grada Našica na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta je tri godine i istovjetan je s mandatom članova
Savjeta.

Gradsko vijeće Grada Našica tajnim glasovanjem,
prema važećim odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica, kojima se uređuje provođenje tajnog
glasovanja, s popisa važećih kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta bira članove i zamjenike
članova Savjeta.

Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora predsjednika provodi se
na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje
najdulje do isteka mandata članova Savjeta izabranih
na redovitim izborima.

Članak 9.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da
se ime i prezime kandidata na listi navodi prema abecednom redu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.
-

Lista sadrži:
ime i prezime kandidata i zamjenika
datum i godina rođenja.
naznaku predlagatelja,

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred
onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj Odluci ima
članova Savjeta.

5. Mandat članova
Članak 13.
Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje
tri (3) godine.
Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika počinje danom konstituiranja Savjeta, i traje do stupanja
na snagu rezultata izbora Gradskog vijeća za članove i
zamjenike članova Savjeta.
Gradsko vijeće Grada Našica razriješit će člana
Savjeta i prije isteka mandata:
- na osobni zahtjev člana Savjeta,
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ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana.

Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta. Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
6. Djelokrug rada
Članak 14.
-

-

-

-

-

-

-

U okviru djelokruga rada Savjet:
bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta;
donosi Poslovnik o radu Savjeta;
osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i
razrješava članove radnih tijela;
raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima
značajnim za rad, kao i o pitanjima iz djelokruga
Gradskog vijeća, koja su od interesa za mlade;
u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća
inicira donošenje odluka, programa i drugih akata
od interesa za mlade i bolji položaj mladih na
području Grada;
predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim
pitanjima od značenja za unapređivanje položaja
mladih na području Grada, te načinu rješavanja
navedenih pitanja;
putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata, davanjem mišljenja,
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od
interesa za mlade;
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnih
programa za mlade, daje pisana očitovanja i
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i
poboljšanja položaja mladih;
priprema izvješća nadležnim tijelima koja se bave
problemima mladih, a prema potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema
i poboljšanje položaja mladih u sklopu lokalnog
programa djelovanja za mlade;
potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju
Savjeta mladih i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima
drugih zemalja;
po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Našica
na sjednice Savjeta;
podnosi Gradskom vijeću na odobrenje financijski
plan za ostvarivanje programa rada Savjeta mladih;
obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa
za mlade.
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7. Način rada Savjeta
Članak 15.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika
za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u obavljanju dužnosti.
Članak 16.
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao
redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta.
Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan
sazvati najmanje jednom svaka tri mjeseca.
Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu
Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva.
Članak 17.
Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta.
Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako ovom Odlukom i Zakonom o savjetima mladih
nije određeno drukčije.
Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom
ima sva prava i obveze člana Savjeta.
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju
odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati u raspravi
o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta osobno zainteresiran
ako se odlučuje o pitanjima u vezi s projektima u kojima sudjeluje osobno i pravnim osobama u kojima on
ima udjel u vlasništvu.
Članak 18.
U radu Savjeta, po pozivu Savjeta, mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi
stručnih podloga za zauzimanje stajališta na postupku
izrade, donošenja i provedbe Programa rada Savjeta i
drugih akata iz djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Gradskom vijeću u vezi
s donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu
Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama Savjeta.
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Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju
i predstavnici pojedinih tijela Grada, ako to zahtijeva
sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet.
8. Poslovnik o radu i Program rada Savjeta
Članak 19.
Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih tijela,
postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta i članova radnih tijela Savjeta u
skladu s ovom Odlukom.
Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.
Članak 20.
Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova Savjeta.
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a
sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s njegovim djelokrugom rada, i to:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama
bitnim za mlade,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema mladima,
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje
položaja mladih.
Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u
sklopu djelokruga rada Savjeta za poboljšanje položaja
mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih
problema i lokalnu zajednicu, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja
mladih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i
šire.
Članak 21.
Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, ta se
sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u
Proračunu Grada Našica u skladu sa Zakonom, ovom
Odlukom i Statutom Grada Našica.
Program rada Savjeta donosi se i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Našica najkasnije do
30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.
O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće
Gradskom vijeću Grada Našica do 31. ožujka tekuće

godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje
Gradonačelniku koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Grada.
9. Radna tijela Savjeta
Članak 22.
Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena
radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i rješavanje problema mladih.
U radna se tijela, osim članova Savjeta, mogu birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim
stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa
i njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine
specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.
10. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti
za rad Savjeta
Članak 23.
Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Grad. Financijska
sredstva za rad Savjeta sukladno mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Grada Našica.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada
Savjeta obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti Grada Našica.
Članovi Savjeta za svoj rad nemaju pravo na naknadu.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova
prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih
putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu,
a odnose se na troškove organiziranja tribina i predavanja u Gradu Našica, kao i troškove puta i noćenja za
sudjelovanja na seminarima i dugim vrstama predavanja i okupljanja mladih, vezane za primjenu Zakona o
savjetima mladih.
11. Odnos Savjeta, Gradskog Vijeća i
Gradonačelnika
Članak 24.
Gradsko vijeće Grada Našica sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica
dostavlja Savjetu te je obvezno i na drugi prikladan način informirati Savjet o svom radu, a na prijedlog Savjeta raspravit će i pitanje od interesa za mlade.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najma-
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nje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa
Savjetom na koji po potrebi poziva i članove Vijeća, a
može pozvati i stručnjake iz pojedinih oblasti.
Članak 25.
Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na
kojem se raspravlja o pitanjima od interesa za mlade, o
suradnji i drugim pitanjima.
Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem
obavještava Savjet o svojim aktivnostima od važnosti i
interesa za mlade.
12. Prijelazne i završne odredbe
Članak 26.
Novi saziv Savjeta dužan je uskladiti Poslovnik o
radu Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik
Grada Našica“ broj 8/08. i 7/10.) sa Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i ovom
Odlukom u roku od 30 dana od dana konstituiranja Savjeta.
Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica, broj 8/07.)
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 021/07/14-01/13
URBROJ: 2149/01-14-01-02
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
36. Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“, broj:
56/13) i članka 33. stavka 1. podstavka 3. i 7. Statuta
Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br.
6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 7. sjednici održanoj dana 6.
lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu vlasništva nad komunalnim
vodnim građevinama

Stranica 231
Članak 1.

Sukladno odredbi članka 23. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09., 63/11.,
130/11., 56/13. i 14/14.), komunalne vodne građevine
su javna dobra u javnoj uporabi i vlasništvo su javnog
isporučitelja vodnih usluga.
Članak 2.
Ovom Odlukom Grad Našice prenosi vlasništvo
nad komunalnim vodnim građevinama javne vodoopskrbne mreže i javne odvodnje, evidentirano u poslovnim knjiga kao imovina Grada, u vlasništvo javnog
isporučitelja vodnih usluga „Našički vodovod“ d.o.o.
Našice, Vinogradska 3, bez naknade.
Komunalne vodne građevine iz stavka 1. ovog
članka prenose se u viđenom i zatečenom stanju na dan
donošenja ove Odluke.
Članak 3.
Popis komunalnih vodnih građevina, koje se prenose u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga iz
članka 2. Odluke, s iskazom vrijednosti tih građevina
na dan 31. prosinca 2013. godine, u privitku je ove
Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 4.
Temeljem ove Odluke Grad Našice sklopit će ugovor o prijenosu komunalnih vodnih građevina s javnim
isporučiteljem vodnih usluga „Našički vodovod“ d.o.o.
Našice, a Gradonačelnik se ovlašćuje za potpisivanje
ugovora i dokumenata knjigovodstvene evidencije.
Za provedbu odluke zadužuju se Upravni odjel za
proračun i financije Grada Našica i stručne službe tvrtke «Našički vodovod» d.o.o. Našice.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 325-01/14-01/02
URBROJ: 2149/01-01-14-02
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
37. 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
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8/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od
6. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Našica
u 2014. godini
Zahvalnice Grada Našica
I.
Zahvalnica Grada Našica dodjeljuje se:
1. Deanu Kopriju, mag.gl.ped. iz Našica,
2. Predragu Ciliju iz Našica,
3. Mariju Kranicu iz Markovca Našičkog,

5. Ivici Perkoviću iz Martina,
6. Mirku Tičiću iz Zoljana i
7. Zvonku Vrabac iz Našica.
Nagrada Grada Našica dodjeljuje se u vidu povelje
i prigodnog dara po određenju Gradonačelnika Grada
Našica.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 061-01/14-01/09
URBROJ: 2149/01-01-14-03
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.

4. Darku Tokiću iz Našica i
5. Marku Tomiću iz Našica.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 061-01/14-01/08
URBROJ: 2149/01-01-14-03
Našice, 6. lipnja 2014.

39. 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 7. sjednici od
6. lipnja 2014. godine, donijelo je

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
38. 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 7. sjednici od
6. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Našica
u 2014. godini
Nagrade Grada Našica
I.
Nagrada Grada Našica dodjeljuje se:
1. Nikolini Pavlović, dipl.teol. iz Našica,
2. Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora Našice,
Odjelu tambure,
3. Miroslavu Šariću iz Našica,
4. Miroslavu Čemeu iz Zoljana,

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Našica
u 2014. godini
Nagrade Grada Našica za životno djelo
I.
se:

Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje

1. mr. sc. Josipu Dundoviću, mag.ing.šum. iz Našica,
2. Željku Fodoru iz Našica i
3. Željku Tomičiću iz Našica.
Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje
se u vidu povelje i novčane nagrade.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 061-01/14-01/10
URBROJ: 2149/01-01-14-03
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
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40. 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 7. sjednici od
6. lipnja 2014. godine, donijelo je

U članku 11. stavku 2. podstavcima 1. i 2. riječi
«Pejačevićevog trga» zamjenjuju se riječima «Trga dr.
Franje Tuđmana».

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Našica
u 2014. godini
Počasni građanin Grada Našica

«Osim pješacima, u pješačkim zonama dozvoljava
se promet i biciklima, a motornim vozilima samo za
potrebe javnih službi iz članka 7. stavka 2. ove Odluke.»

I.

Članak 4.

se:

Počasnim građaninom Grada Našica proglašava

1. general Mladen Markač.

Članak 2.

Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:

U članku 13. stavku 1. riječ «miže» zamjenjuje se
riječju «može».
Članak 5.

Počasnom građaninu Grada Našica uručuje se medalja Počasnog građanina Grada Našica

U članku 14. riječ «dostaviti» zamjenjuje se riječju
«dostavi».

II.

Članak 6.

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

U članku 21. riječi «Upravni odjel» zamjenjuje se
riječima «trgovačko društvo kojem su povjereni poslovi naplate parkiranja».

KLASA: 061-01/14-01/11
URBROJ: 2149/01-01-13-03
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
41. Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine» broj
67/08., 48/10. i 74/11., 80/13. i 158/13.) 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 5.
sjednici od 4. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PARKIRANJU I ZAUSTAVLJANJU
VOZILA NA PODRUČJU GRADA NAŠICA
Članak 1.
U Odluci o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica»
, br. 2/12. - u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5.
stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 7.
U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Javnim parkiralištem u smislu ove Odluke smatrat će se i parkirališta izgrađena na nekretninama onih
pravnih i fizičkih osoba koje s Gradom Našice ili s trgovačkim društvom kojem su povjereni poslovi naplate parkiranja, zaključe odgovarajući ugovor, ukoliko ta
parkirališta udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o javnim parkiralištima s naplatom.»
Članak 8.
Članak 24. mijenja se i glasi:
«U gradu Našicama naplata parkiranja vozila
obavlja se na javnim uličnim otvorenim parkiralištima
na lokacijama podijeljenim u sljedeće zone:
ZONA (0):
1. Trg dr. Franje Tuđmana – «Goldfinger», parkiralište smješteno na jugozapadnom dijelu Trga dr.
Franje Tuđmana.
ZONA (I):
1. Ulica kralja Tomislava – «Crveni križ», parkiralište smješteno u dijelu Ulice kralja Tomislava, i to
na južnoj strani ulice uz crkvu sv. Antuna Padovanskog i na sjevernoj strani ulice parkirališta do
mjesta stare škole.
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2. Trg dr. Franje Tuđmana – «Hotel», parkiralište
smješteno na sjevernoj strani Trga dr. Franje
Tuđmana.
3. Trg dr. Franje Tuđmana – «Fontana», parkiralište
smješteno uz sjeverni rub platoa fontane.
4. Trg dr. Franje Tuđmana – «Poglavarstvo», parkiralište smješteno na jugoistočnom dijelu Trga dr.
Franje Tuđmana uz prometnicu.

-

ZONA (II):
1. J. J. Strossmayera – parkiralište smješteno u ulici
J.J.Strossmayera do ulice V. Lisinskog
2. Ulica kralja Tomislava – «Billa», parkiralište
smješteno u dijelu Ulice kralja Tomislava od
ZONE I do Ulice P.Preradovića, uključivo dvorište stare škole
3. Tržnica – parkiralište u dijelu Vinogradske ulice,
ispred i iza tržnice.
4. Ljekarna – parkiralište smješteno obostrano u dijelu Ulice kralja Zvonimira od Ulice braće Radića
do Ulice bana Josipa Jelačića,
5. Bolnica I – parkiralište smješteno jednostrano na
istočnoj strani dijela Ulice kralja Zvonimira, od
Ulice bana Josipa Jelačića do Ulice Đure Đakovića.
6. Dom zdravlja – parkiralište smješteno jednostrano
na južnoj strani dijela Ulice bana Josipa Jelačića
ispred Doma zdravlja.
7. Vila Greger – parkiralište smješteno u radijusu od
75 metara od Vile Greger, i to parkiralište na Trgu
Isidora Kršnjavog, obostrano izdvojena parkirališta priključena na dio Ulice Teodora Pejačevića
uz Vilu Greger, te parkiralište uz odvojak Ulice
Teodora Pejačevića prema zgradi «Našičanka».
8. Bolnica II – parkiralište smješteno istočno od
Doma zdravlja na k.č.br. 2847/1 u suvlasništvu
Opće županijske bolnice Našice i Doma zdravlja.
9. J. J. Strossmayera – parkiralište smješteno iza
zgade «FINE»,
10. Ulica braće Radića I – parkirališta u Ulici braće
Radića od Sokolske ulice do Ulice Vatroslava
Lisinskog, obostrano
11. Zagrebačka – parkirališta u Zagrebačkoj ulici od
Ulice Teodora Pejačića do Ulice Đure Đakovića,
obostrano.

Cijene iz stavka 1. i 2. ovog članka uključuju i
PDV.

ZONA (III):
1. Sajmište – parkiralište smješteno uz državnu cestu
D53, između kružnog toka i mosta preko Našičke
rijeke.
Članak 9.
Članak 27. mijenja se i glasi:
«Cijena parkirne karte za satno ili višesatno parkiranje iznosi po zonama:

ZONA 0………….5,00 kuna/sat,
ZONA I…………..4,00 kuna/sat,
ZONA II………….3,00 kuna/sat,
ZONA III…………5,00 kuna/sat.

Za parkirnu kartu kupljenu na parkirnom aparatu
cijene iz stavka 1. ovog članka umanjuju se za gotovinski popust od 1,00 kune.

Na parkirnom automatu će informacija o visina
naknade za parkiranje bez gotovinskog popusta i s gotovinskom popustom biti iskazana u apsolutnim iznosima za zonu kojoj automat pripada.
Trajanje parkiranja u periodu pod naplatom niti u
jednoj zoni nije ograničeno.»
Članak 10.
U članku 28. stavku 3. riječ «osobama» zamjenjuje se riječju «osoba».
Članak 11.
U članku 30. stavku 3. riječi «kupljena na automatu» brišu se.
Članak 12.
U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Poslove naplate parkiranja, uređenja i održavanja
parkirališta s naplatom obavlja trgovačko društvo «Našički park» d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Našica
na temelju važeće Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Našica i posebnog ugovora koji to
društvo zaključuje s Gradom Našice.»
Dosadašnji stavak 3. briše se.
Članak 13.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku
Grada Našica» nakon pribavljene suglasnosti iz članka
5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne
novine», br. 67/08., 47/10., 74/11., 80/13. i 158/13.).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 340-01/14-01/02
URBROJ: 2149/01-01-14-02
Našice, 4. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
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42. 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 7. sjednici od 6. lipnja
2014. godine, donijelo je

44. 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 7. sjednici od 6. lipnja 2014.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
Radija Našice d.o.o. Našice za 2013. godinu

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Našica u 2013. godini

1. Usvaja se Izvješće o radu Radija Našice d.o.o.
Našice za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 612-12/14-01/01
URBROJ: 2149/01-01-14-03
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
43. 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 7. sjednici od 6. lipnja 2014.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi
Grada Našica u 2013. godini
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2013. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 612-01/14-01/08
URBROJ: 2149/01-01-14-05
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2013.
godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 630-01/14-01/01
URBROJ: 2149/01-01-14-05
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
45. 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 7. sjednici od 6. lipnja 2014.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u športu
Grada Našica u 2013. godini
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2013. godini.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 620-01/14-01/02
URBROJ: 2149/01-01-14-05
Našice, 6. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Miletić, mag.math., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
35. Na temelju članka 11. stavka 2. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2014. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 2/14.) i članka 48., stavka 3., podstavka
31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst)
Gradonačelnik Grada Našica donosi

vedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2014. godini („Narodne novine“
broj 23/14.) Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU
o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora za poticanje
zapošljavanja i razvoja poduzetništva
na području Grada Našica u 2014. godini

Članak 1.

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
za područje Grada Našica

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 2014. godine.

I.

Članak 2.

Objavit će se Javni poziv za podnošenje za dodjelu
bespovratnih potpora za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2014.
godini. Tekst Javnog poziva sastavni je dio ove Odluke.

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
- Javna vatrogasna postrojba Našice (u daljnjem
tekstu: JVP Našice),
- Vatrogasna zajednica Našice,
- Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim
opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara,
- ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma
Podružnica Našice, Šumarije Našice,
- komunalno društvo Našički park d.o.o.

II.
Objavu Javnog poziva provest će Upravni odjel za
gospodarstvo i poljoprivredu Grada Našica. Sredstva
za sufinanciranje osigurana su u Proračunu Grada Našica za 2014. godinu (konto 3523 – Sredstva za poticanje obrtnika malih i srednjih poduzetnika) u ukupnom
iznosu od 150.000,00 kuna.
III.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se na
internetskim stranicama Grada Našica www.nasice.hr i
na Oglasnoj ploči Grada Našica.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 311-01/14-01/03
URBROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 17. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
36. 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 pro-

Članak 3.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, pored Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za
sustav 112, županijskog centra 112 Osijek (u daljnjem
tekstu: Centar 112), JVP Našice ima organizirana stalna dežurstva u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.
Dojave koje zaprimi centar 112 prosljeđuju se
JVP-u Našice, koji angažira potrebne snage za gašenje,
vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje Centar
112, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku postaju Osječko-baranjske županije, Policijsku postaju Našice te po potrebi i druge službe.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/14-01/03
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 22. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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37. Na temelju članka 17. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/12, 5/13 i
1/14) Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU
o najpovoljnijoj ponudi
I.
Po natječaju za zakup poslovnog prostora:
a) u Vukojevcima, Kralja Tomislava 108, izgrađen na
k.č.br. 65, k.o. Vukojevci, površine 67,64 m²,
b) u Gradcu Našičkom, Nikole Tesle 36 b, izgrađen
na k.č.br. 1526, k.o. Zoljan, površine 44,95 m²
objavljenom dana 18. travnja 2014. godine na
oglasnoj ploči Grada Našica, kao i na službenim web
stranicama Grada Našica, KLASA: 372-01/14-01/51,
URBROJ: 2149/01-05-14-02, za najpovoljnijeg ponuditelja utvrđuje se:
-

Tvrtka RAČUNOVOĐA d.o.o. iz Vukovara,
Sajmište 2, OIB: 04160485260 s ponuđenom
cijenom od:

a) 2.096,84 kune za poslovni prostor u Vukojevcima i
b) 1.618,20 kuna za poslovni prostor u Gradcu
Našičkom.
II.
Najpovoljniji ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku 8 dana od dana primitka poziva Grada
Našica zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora, posebno za svaki poslovni prostor.
III.
Po zaključenju Ugovora iz točke II ove Odluke
obavit će se primopredaja poslovnog prostora, a sastavit će se i primopredajni zapisnik.
IV.
Sastavni dio ove Odluke je i Zapisnik o otvaranju
ponuda.
V.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
Obrazloženje
Grad Našice je putem Povjerenstva za davanje u
zakup i kupoprodaju poslovnog prostora raspisao natječaj za zakup poslovnog prostora, i to zakup poslovnog prostora u Vukojevcima, Kralja Tomislava 108, iz-
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građen na k.č.br. 65, k.o. Vukojevcima, površine 67,64
m² i zakup poslovnog prostora u Gradcu Našičkom,
Nikole Tesle 36 b, izgrađen na k.č.br.1526, k.o. Zoljan,
površine 44,95 m², KLASA: 372-01/14-01/51, URBROJ: 2149/01-05-14-02, od 28.travnja 2014. godine,
a sve temeljem odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica.
Namjena zakupa je obavljanje trgovačke djelatnosti u oba poslovna prostora. Natječajem je određena
obveza davanja ponude za oba poslovna prostora.
Na natječaj su u redovnom roku pristigle dvije ponude.
Prva ponuda je ponuda PEC PEKARA, vlasnika
Zorana Janeskog, Markovac Našički, Franje Strapača
3, OIB: 76706507540, u kojoj iskazuje ponudu za oba
poslovna prostora, i to za poslovni prostor u Vukojevcima nudi iznos od 1.000,00 kuna mjesečno, a za poslovni prostor u Gradcu Našičkom nudi iznos od 500,00
kuna mjesečno.
Druga ponuda je ponuda tvrtke RAČUNOVOĐA
d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 2, OIB: 04160485260, u
kojoj iskazuje ponudu za oba poslovna prostora, i to:
2.096,84 kune mjesečno za poslovni prostor u Vukojevcima i 1.618,20 kuna mjesečno za poslovni prostor
u Gradcu Našičkom.
Budući su zadovoljeni svi natječajni uvjeti, Povjerenstvo je predložilo Gradonačelniku donošenje Odluke kao u izreci.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Na ovu Odluku ponuditelji mogu izjaviti prigovor
Gradonačelniku Grada Našica u roku od 8 dana primitka ove Odluke. Odluka Gradonačelnika po prigovoru
konačna je.
KLASA: 372-01/14-01/51
URBROJ: 2149/01-05-14-04
Našice, 16. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
38. Na temelju 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)
i članka 21. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj
5/08. – pročišćeni tekst, 9/08., 7/09., 7/11. i 9/11.) Gradonačelnik Grada Našica donosi
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O D L U K U
o izmjeni Odluke o dodjeli stipendije
Grada Našica studentima za
studijsku godinu 2013./2014.
I.
U Odluci o dodjeli stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2013./2014. (“Službeni
glasnik Grada Našica”, broj 7/13. i 7/13.) točka I. mijenja se i glasi:
“Stipendija Grada Našica za studijsku godinu
2013./2014. u iznosu od 700,00 kuna mjesečno dodjeljuje se sljedećim studentima s područja Grada Našica:
1. Kristini Sendić iz Jelisavca, Športska 51, studentici prve godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
2. Petri Puhanić iz Našica, Vatroslava Lisinskog 49,
studentici prve godine Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu,
3. Andrei Čavajda iz Našica, Dunavska 15, studentici prve godine Odjela za matematiku u Osijeku,
4. Josipu Bošnjakoviću iz Vukojevaca, Kralja Tomislava 17, studentu prve godine Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu,
5. Ani Jazbec iz Našica, J. J. Strossmayera 57, studentici prve godine Muzičke akademije u Zagrebu,
6. Andrei Stanić iz Velimirovca, Braće Radića 34,
studentici prve godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,
7. Bruni Zavadi iz Našica, Velebitska 3, studentu
prve godine Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku,
8. Nadi Kovačević iz Velimirovca, Bana Jelačića
108, studentici prve godine Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,
9. Tomislavu Brodaru iz Lile, L. Pejačević 55 a, studentu druge godine Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta u Zagrebu,
10. Nataši Bučić iz Našica, J. Pančića 3 b, studentici
šeste godine Medicinskog fakulteta u Osijeku,
11. Vedrani Svržnjak iz Lađanske, B. J. Jelačića 33,
studentici četvrte godine Ekonomskog fakulteta u
Osijeku,
12. Mariju Hrbaku iz Makloševca, M. Krleže 18,
studentu treće godine Elektrotehničkog fakulteta u
Osijeku,
13. Zrinki Pavlović iz Zoljana, Našička 64, studentici
pete godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
14. Kristini Mihaljević iz Našica, J. J. Strossmayera
186, studentici pete godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu,

15. Saneli Mandić iz Markovca Našičkog, F. Strapača
108, studentici četvrte godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
16. Lidiji Petrović iz Našica, Savska 10, studentici
pete godine Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
17. Marini Kanis iz Markovca Našičkog, F. Strapača
29 a, studentici pete godine godine Učiteljskog
fakulteta u Osijeku,
18. Andrei Panjaković iz Našica, K. Tomislava 92,
studentici četvrte godine Umjetničke akademije u
Osijeku,
19. Katarini Brodar iz Lile, L. Pejačević 55a, studentici četvrte godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
20. Ani Keglević iz Granica, Branjevina 20, studentici
četvrte godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
21. Dajani Šimić iz Lonžice, M. Londžica 7, studentici treće godine Učiteljskog fakulteta u Osijeku,
22. Ljubici Sendić iz Jelisavca, Športska 51, studentici
četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku,
23. Moniki Koljenik iz Markovca Našičkog, Franje
Strapača 63, studentici treće godine Pravnog fakulteta u Osijeku,
24. Dariu Kaselju iz Velimirovca, Braće Radića 12,
studentu treće godine Visoke tehničke škole u
Bjelovaru,
25. Danijeli Kaselj iz Lađanske, Matije Gupca 14a,
studentici druge godine Pravnog fakulteta u Osijeku
26. Matku Galiću iz Našica, K. Tomislava 133, studentu četvrte godine Kineziološkog fakulteta u
Zagrebu,
27. Sari Vrabac iz Našica, M. Špicera 11, studentici
prve godine Pravnog fakulteta u Zagrebu,
28. Ivanu Klasiću iz Našica, Ulica bana Teodora
Pejačevića 12, studentu prve godine Zdravstvenog
veleučilišta u Zagrebu,
29. Bernardu Kružiću iz Našica, K. Tomislava 87,
studentu četvrte godine Medicinskog fakulteta u
Osijeku,
30. Ivanu Prišću iz Martina, M. Gupca 14, studentu
pete godine Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 604-02/14-01/02
UR.BROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 26. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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39. Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini
(„Narodne novine“ broj 23/14.) 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

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i građevina za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara
(predžetveno i žetveno razdoblje)
za 2014. godinu
Članak 1.
U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara razrađuje se Plan motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od
nastanka požara (predžetveno i žetveno razdoblje) za
2014. godinu (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
2014. godine.
Članak 2.
Građevine, otvoreni prostori i objekti s posebnim
sadržajima na kojima se može očekivati požar većih
razmjera određeni u su točki C) Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija za područje Grada Našica, koji
je donijelo Gradsko vijeće Grada Našica 11. listopada
2013. godine
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1.
ovoga Plana provode Javna vatrogasna postrojba (u
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 komunalno društvo Našički park d.o.o.
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, tije-
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kom požarne sezone nadzirat će pravna osoba zadužena za odlagališta otpada „Našički park“ d.o.o.
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 Centar 112, Policiju i druge službe
po potrebi.
Članak 8.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Našica za 2014.
godinu.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/14-01/04
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 22. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
40. Na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2014. godini, članka 8. Pravilnika o stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
i stručnoj praksi („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj 5/12.) i članka 48. stavka 4. podstavka 13. Statuta
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) na prijedlog stručnog tijela Gradonačelnik Grada Našica donosi

PLAN PRIJMA
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U GRADSKU UPRAVU GRADA NAŠICA
ZA 2014. GODINU
I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa planira se u 2014. godini prijam 12 osoba, od
čega:
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6 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili
specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
4 osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od
najmanje tri godine,
2 osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira
stručno osposobljavanje i upravni odjeli u kojima su
ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira
primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje
moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1.
koja je sastavni dio ovog Plana.
U gradskoj upravi Grada Našica na dan 5. svibnja
2014. godine zaposleno je 26 djelatnika, od toga je stanje sljedeće:
RADNA MJESTA
BROJ IZVRŠITELJA
VSS VŠS diplomski preddiplomski
SSS
NIŽA
sveučilišni
sveučilišni
studij
studij
12
2
9
3
UKUPNO IZVRŠITELJA: 26
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Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje
sredstava za poticanje zapošljavanja u 2014. godini i
Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i stručnoj praksi.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 023-05/14-01/05
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 5. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.
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TABLICA 1. – PLAN PRIJMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
U GRADSKU UPRAVU GRADA NAŠICA ZA 2014. GODINU
NAZIV
UPRAVNIH
TIJELA

NAZIV RADNOG
MJESTA

Upravni odjel
za lokalnu
samoupravu
i društvene
djelatnosti

Viši stručni suradnik
za poslove Gradskog
vijeća, Gradonačelnika i
lokalne samouprave
Samostalni upravni
referent za društvene
djelatnosti
Viši stručni suradnik
za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

Upravni odjel za
komunalni sustav,
prostorno uređenje
i zaštitu okoliša

Samostalni upravni
referent za imovinskopravne poslove
Viši referent za
komunalni doprinos,
javnu površinu i
komunalni red
Viši referent za
stambeno-poslovni
prostor
Referent-komunalni
redar

Upravni odjel
za proračun i
financije
Upravni odjel za
gospodarstvo i
poljoprivredu
UKUPNO

Viši stručni suradnik za
proračun

STUPANJ
OBRAZOVANJA I
STRUKA

BROJ OSOBA

magistar struke ili stručni
specijalist pravne ili
ekonomske struke

1

magistar struke ili stručni
specijalist pravne ili
informatičke struke
magistar struke ili stručni
specijalist građevinske,
arhitektonske ili geodetske
struke
magistar struke ili stručni
specijalist pravne struke
sveučilišni prvostupnik
ili stručni prvostupnik
građevinske, pravne ili
ekonomske struke
sveučilišni prvostupnik ili
stručni prvostupnik pravne ili
ekonomske struke
srednja stručna sprema
ekonomske, upravne,
poljoprivredne ili građevinske
struke

1

1

1

2

2

2

magistar struke ili stručni
specijalist ekonomske struke

1

magistar struke ili stručni
Samostalni upravni
specijalist ekonomske, pravne
referent za gospodarstvo
ili građevinske struke

1

12
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41. Na temelju članka 35., 174., 186., 188. i 219.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,
73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.,
153/09. i 143/12.), članaka 2., 4. i 5. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine, br. 80/11.)
i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, br. 6/09., 4/12. 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica donosi

Z A K LJ U Č A K
o osnivanju prava služnosti na nekretninama
označenim kao k.č.br. 2773/1, 2797/1, 3514/1 i
3514/3, k.o. Našice
1. Postupajući po zahtjevu HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara
37, Zagreb, OIB: 28921978587, KLASA: 944-17/1401/06, URBROJ: 2149/ 01-05-14-01 od 14. travnja
2014., zastupane po punomoćniku direktora Elektroslavonije Osijek Danijelu Iliću, dipl.oec., Grad Našice će
u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa dopustiti osnivanje prava služnosti za izgradnju priključka
struje, na sljedećim nekretninama, a sve bez naknade:
1.1. na nekretninama označenim kao 2797/1, Ulica A. Cesarca, ukupne površine 2815 m², upisanoj u
zk.ul.br. 4514, k.o. Našice, 3514/1, Ulica kralja Zvonimira, ukupne površine 6659 m², upisanoj u zk.ul.br.
4574, k.o. Našice, 2773/1, dvorište u Ulici kralja Zvonimira, ukupne površine 1628 m², upisanoj u zk.ul.br.
3510, k.o. Našice, 3514/3, put u Ulici kralja Zvonimira,
ukupne površine 400 m², upisanoj u zk.ul.br. 4574, k.o.
Našice, u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta:
KB NN priključak za višestambeno-poslovnu zgradu
„Dora“ etažnost P+2 u ukupnoj duljini od 112,60 m.
2. Postupajući po zahtjevu NAŠIČKOG VODOVODA, Vinogradska 3, Našice, OIB: 89523454310,
KLASA: 944-17/14-01/05, URBROJ: 2149/ 01-0514-01 od 14. travnja 2014., zastupan po direktoru Otu
Dudjaku, dipl.oec., Grad Našice će u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa dopustiti osnivanje prava služnosti za izgradnju priključka vode, na sljedećim
nekretninama, a sve bez naknade:
2.1. na nekretnini označenoj kao 3514/1, Ulica
kralja Zvonimira, ukupne površine 6659 m², upisanoj
u zk.ul.br. 4574, k.o. Našice, u svrhu izgradnje novog
priključka vode za višestambeno-poslovnu zgradu
„Dora“ etažnost P+2 u ukupnoj duljini od 10,50 m.
3. Postupajući po zahtjevu MARKOTA d.o.o., Naselje Vladimira Nazora 13, Osijek, OIB: 13210735791,
zastupan po direktoru Markota Slavenu, Grad Našice će
u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa dopu-

stiti osnivanje prava služnosti za izgradnju priključka
na sljedećim nekretninama, uz naknadu temeljem Zaključka o visini naknade za uspostavu prava služnosti i
prava građenja na javnim površinama i građevinskom
zemljištu (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 3/13):
3.1. na nekretninama označenim kao 2773/1, dvorište u Ulici kralja Zvonimira, ukupne površine 1628
m², upisanoj u zk.ul.br. 3510, k.o. Našice, 3514/3,
put K. Zvonimira, ukupne površine 400 m², upisanoj
u zk.ul.br. 4574, k.o. Našice, u svrhu izgradnje novog
priključka plina za višestambeno-poslovnu zgradu
„Dora“ etažnost P+2 u ukupnoj duljini od 11,20 m.
3.2. na nekretninama označenim kao 3514/1, Ulica K. Zvonimira, ukupne površine 6659 m², upisanoj
u zk.ul.br. 4574, k.o. Našice, u svrhu izgradnje novog
priključka TK (vodova elektroničkih telekomunikacija) za višestambeno-poslovnu zgradu „Dora“ etažnost
P+2 u ukupnoj duljini od 18 m.
4. O osnivanju prava služnosti iz točke 1., 2. i 3.
ovog Zaključka sklopit će se odgovarajući ugovori o
osnivanju pravu služnosti, a iste će potpisati Gradonačelnik.
5. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
6. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 944-17/14-01/04
URBROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 14. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
42. Na temelju 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 Našica donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva
nad održavanjem našičkog Auto sajma
1. Grad Našice prihvaća se, temeljem Rješenja Gradonačelnika Grada Našica od 15.
travnja
2014.
godine
KLASA:402-07/1401/83,URBROJ:2149/01-02-13-02,
pokroviteljstva
nad održavanjem tradicionalnog našičkog Autosajma u
organizaciji Radija Našice d.o.o., koji će se održati 26.
travnja 2014. godine.
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2. Grad Našice za potrebe održavanja manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka odobrava uporabu javne
površine na gradskom trgu, prostoru ispred Robne kuće
i Gradske uprave, te središnjeg gradskog parkirališta,
bez naknade.

ZAKLJUČAK
o plaćanju naknade za uporabu
javne površine za promidžbene aktivnosti
političkih stranaka

3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.

1. Političke stranke za svoje promidžbene aktivnosti, kao što su skupovi i drugi slični sadržaji, koji služe
za iste potrebe, podliježu plaćanju naknade za uporabu
javne površine.

4. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 363-12/14-01/56
URBROJ: 2149/01-05-14-03
Našice, 16. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

2. Za potrebe održavanja promidžbe iz točke 1.
ovog Zaključka utvrđuje se iznos naknade u visini od
1,00 kune po m2 za uporabu javne površine na Trgu dr.
Franje Tuđmana.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“.

43. 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 siječanj,
veljaču i ožujak 2014. godine
I.
Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za siječanj, veljaču i ožujak 2014.
godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 210-01/14-01/03
URBROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 22. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.

44. Na temelju 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 Našica donosi sljedeći

KLASA: 363-12/14-01/10
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 7. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
45. Na temelju 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) i
članka 26. stavka 1. podstavka 3. i članka 69. stavka
1. podstavka 3. Statuta Hrvatske narodne knjižnice i
čitaonice Našice Gradonačelnik Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene
Pravilnika o radu Hrvatske narodne
knjižnice i čitaonice Našice
1. Daje se suglasnost na Izmjene Pravilnika o
radu Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica”.
KLASA: 612-04/14-01/03
URBROJ: 2149/01-02-13-02
Našice, 9. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.

46. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 31.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13 – pročišćeni tekst) i
članka 35. Statuta Zavičajnog muzeja Našice, Gradonačelnik Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
djelatnika Zavičajnog muzeja Našice
1. Daje se suglasnost na Pravilnik o plaćama djelatnika Zavičajnog muzeja Našice.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica”.
KLASA: 612-05/14-01/03
URBROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 12. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
47. Na temelju članka 391. stavka 1. 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. 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 prodaji nekretnina u Zoljanu
1. Grad Našice prodat će putem javnog natječaja
nekretninu u naselju Zoljan, i to:
-
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k.č.br. 1235, k.o. Zoljan, površine 565 m², opisano
kao livada Tajnovac, upisano u z.k.ul. 840.
2. Utvrđuju se sljedeći bitni elementi natječaja:

a) početna cijena iznosi 3.800,00 kn/m²,
b) nekretnine se kupuje na način „viđeno-kupljeno“,
c) obveza natjecatelja da uplate jamčevinu u iznosu
od 10% od početne natječajne cijene,
d) pravo prvokupa ima vlasnik susjednih nekretnina,
u svrhu okrupnjavanja,

4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 940-01/14-01/11
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 13. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
48. Na temelju 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)
i članka 15. stavka 5. podstavka 6. Odluke o uporabi
javnih površina („Službeni glasnik Grada Našica“, br.
5/12 i 8/12) Gradonačelnik Grada Našica donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o dopuštenju prodaje na štandovima
za Dan Grada i blagdan Velike Gospe
1. Za Dan Grada i blagdan Velike Gospe na Trgu
dr. Franje Tuđmana izuzetno se u 2014. godini dopušta
prodaja na štandovima sljedeće trgovačke robe: odjeće
i obuće, drvene i kožne galanterije, hobi-potrepština,
malih kućnih životinja i gotovih slastica.
2. Prodaja iz točke 1. ovog Zaključka provodit će
se po postupku utvrđenom Odlukom o uporabi javnih
površina uz primjenu iznosa naknade u visini od 80,00
kuna po m2 obračunske površine.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 363-12/14-01/11
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 20. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr.Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

e) dostava pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
3. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet
će Gradonačelnik Grada Našica na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica.

49. Na temelju 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) i
članka 50. stavka 1. podstavka 3. i članka 97. stavka 1.
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podstavka 6. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice –
Grad Našice, Gradonačelnik Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik
o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog
gradiva Dječjeg vrtića Zvončić
Našice – Grad Našice
1. Daje se suglasnost na Pravilnik zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica”.
KLASA: 601-01/14-01/09
URBROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 23. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
50. Na temelju 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) i
članka 50. stavka 1. podstavka 3. i članka 97. stavka 1.
podstavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice –
Grad Našice Gradonačelnik Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice
1. Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvončić Našice
– Grad Našice.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica”.
KLASA: 601-01/14-01/08
URBROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 23. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
51. Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99.,
151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11.,
25/12., 136/12. i 157/13.), članka 48. stavka 1. Točke
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5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01.,
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, br. 6/09., 4/12. 1/13. i 2/13. –
pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica donosi

Z A K LJ U Č A K
o odricanju od prava prvokupa
nekretnina upisanih u zk.ul. broj 2452,
k.o. Našice, k.č.br.4460/1
I.
Grad Našice odriče se prava prvokupa nekretnina
upisanih u z.k.ul. br. 2452, k.o. Našice, k.č.br. 4460/1,
u naravi oranica Male livade, površine 10324 m2, koje
je prodaji izložio uknjiženi vlasnik Dragan Lah iz Markovca Našičkog, Franje Strapača 72.
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke ponuđene su
za otkup po pravu prvokupa po cijeni od 18.000,00 kn
(slovima: osamnaesttisuća kuna).
III.
Po zaključenju kupoprodajnog ugovora za predmetne nekretnine prodavatelj je dužan Gradu Našicama dostaviti jednu kopiju tog ugovora.
IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Grada Našica.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 320-02/14-01/13
UR.BROJ: 2149/01-02-14-02
Našice, 30. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

52. 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, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik
Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga predstavnika
Grada Našica za člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o.
Našice
I.
Predlažem Skupštini trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice, da kao predstavnika Grada
Našica, u Nadzorni odbor trgovačkog društva Našički
vodovod d.o.o. Našice izabere:
1. Renatu Herman, mag.phil. iz Našica,
Ivana Zajca 8, OIB: 72391681376.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 021-04/14-01/01
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 6. lipnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
53. Na temelju 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 Našica donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
Javnog poziva za dodjelu bespovratnih
potpora za poticanje zapošljavanja i razvoj
poduzetništva na području Grada Našica
u 2014. godini
I.
Imenuje se Povjerenstva za provedbu dodjele potpora za zapošljavanje i razvoj poduzetništva na području Grada Našica u 2014. godini koje se sastoji od predsjednice i dva člana.
U Povjerenstvo se imenuje:
-
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za predsjednicu:
Tomislava Kuricek, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu,

- za članove:
1. Jurica Matek, dipl. oec., samostalni upravni
referent za poljoprivredu u Upravnom odjelu za
gospodarstvo i poljoprivredu,
2. Ines Toth, dipl. oec., samostalna upravna referentica za gospodarstvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu.
II.
Zadaci Povjerenstva su priprema i provedba Javnog poziva te ocjena Zahtjeva i prijedlog Gradonačelniku za donošenje Odluke.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 311-01/14-01/03
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 17. travnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
54. Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”,
broj 10/97. 107/07. i 94/13.), članka 52. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice (Broj
517/13) i članka 48. stavka 4. podstavka 17. Statuta
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Našica, na prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića
Zvončić Našice – Grad Našice
I.
SNJEŽANA KANĐERA, prof., iz Našica imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvončić Našice –
Grad Našice na vrijeme od četiri godine.
II.
Imenovana je dužna započeti s radom dana 7. srpnja 2014. godine.
III.
Prava i obveze za imenovanu utvrdit će se ugovorom o radu.
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Obrazloženje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice –
Grad Našice raspisalo je Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice,
koji je dana 5. svibnja 2014. godine objavljen u Glasu
Slavonije. Natječaj je trajao osam dana.
U natječaju je određeno da se za ravnatelja može
imenovati osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i koja ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.
Uz prijavu za natječaj kandidati su bili dužni dostaviti
životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom
iskustvu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje
o nekažnjavanju i pisanu izjavu da osoba nije kazneno
i prekršajno kažnjavana. Upravno vijeće Dječjeg vrtića
na sjednici od 20. svibnja 2014. godine utvrdilo je da su
na natječaj pristigle dvije prijave, i to: Snježane Kanđera, prof., iz Našica, Trg I. Kršnjavoga 3 i Jasne Majer, odgojiteljice savjetnice, iz Našica, I. Meštrovića 2,
te utvrdilo da su obje podnesene prijave potpune, pravodobne i da obje kandidatkinje ispunjavaju formalne
uvjete propisane natječajem. Nadalje, Upravno vijeće
donijelo je Odluku, Klasa: 601-06/14-01/06, Ur.broj:
2149/17-04-14-03 od 20. svibnja 2014. godine, kojom
predlaže Gradonačelniku Grada Našica da se za ravnatelja Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice u
sljedećem mandatu u trajanju od četiri godine imenuje
Snježana Kanđera, prof., iz Našica.
Slijedom navedenog Gradonačelnik je prihvatio
prijedlog Upravnog vijeća od 20. svibnja 2014. godine
i donio Rješenje kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.
KLASA: 601-01/14-01/10
UR. BROJ 2149/01-02-14-02
Našice, 30. svibnja 2014.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
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55. Na temelju članka 48. stavka 4. točke 31. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”,
br. 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst) i članka 11.
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada
Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br.10/09,
2/10) Gradonačelnik Grada Našica 6. lipnja 2014.godine donosi

R J E Š E NJ E
o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata na području
Grada Našica u razdoblju
od 12. lipnja do 1. srpnja 2014. godine
I.
S ciljem poboljšanja ugostiteljske i turističke ponude Grada Našica zbog održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu Gradonačelnik Grada Našica
odobrava produženje radnog vremena ugostiteljskih
objekata iz skupine “Restorani” i “Barovi” do 2:00 sata
u razdoblju od 12.lipnja do 1.srpnja 2014.godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 335-01/14-01/01
URBROJ: 2149/01-02-14-01
Našice, 6. lipnja 2014.
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 IBAN: HR14 2500 0091 8278 0000 5
(Grad Našice) s pozivom na broj 68 7706 - OIB uplatitelja s naznakom „Za Službeni glasnik Grada Našica“. Tisak:
TISAK d.o.o. Našice - digitalni tisak.

