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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
50. Na temelju članka 11. i 33. stavak 1. podstavak 17. Statuta Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o javnim priznanjima Grada Našica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Grada Našica, utvrñuju se uvjeti za
njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja, postupak i tijela koja provode postupak i dodjelu
javnih priznanja.
Članak 2.
Grad Našice dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja
za razvitak i ugled Grada Našica, iz područja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zaštite i
unapreñivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti te za
poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 3.
Javna priznanja Grada Našica jesu:
1. POČASNI GRAðANIN GRADA NAŠICA
2. NAGRADA GRADA NAŠICA ZA ŽIVOTNO DJELO
3. NAGRADA GRADA NAŠICA
4. ZAHVALNICA GRADA NAŠICA
1. Proglašenje Počasnim grañaninom Grada Našica
Članak 4.
Počasnim grañaninom Grada Našica (u daljnjem: tekstu: Počasni grañanin) može se proglasiti
državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema prebivalište na području Grada
Našica, a koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Našica.
Članak 5.
Proglašenje Počasnim grañaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.
Počasnom grañaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.
Počast se može opozvati ako se osoba proglašena Počasnim grañaninom pokaže nedostojnim
takve počasti.
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Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće Grada Našica na prijedlog ovlaštenog
predlagatelja iz ove Odluke.
Članak 6.
Počasnom grañaninu Grada Našica uručuje se medalja Počasnog grañanina Grada Našica.
Medalja Počasnog grañanina Grada Našica je od metala, okruglog oblika promjera 70 mm, s
grbom Grada Našica s prednje strane i motivom Crkve sv. Antuna Padovanskog na poleñini. Medalja
je smještena u etui veličine 200 x 130 mm, zajedno s pločicom na koju se upisuje: ime i prezime
osobe, proglašuje se „Počasnim grañaninom Grada Našica“, Našice, datum sjednice Gradskog vijeća
na kojoj je o tome donijeta Odluka i na kraju, Gradsko vijeće Grada Našica.

2. Nagrada Grada Našica za životno djelo
Članak 7.
Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je stvaralački
put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobnog značenja za razvitak odreñenog
područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku odreñene
djelatnosti, te trajno dobro od značaja za Grad.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Grada ili su tu
proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrañuju.
Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i novčane nagrade.

3. Nagrada Grada Našica
Članak 8.
Nagrada Grada Našica može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi,
ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za
gospodarski i društveni život Grada Našica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća.
Nagrada Grada Našica dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara na svečani način.
.
4. Zahvalnica Grada Našica
Članak 9.
Zahvalnica Grada Našica dodjeljuje se u pisanom obliku grañanima Grada Našica, drugim
osobama koje rade na području Grada Našica, udrugama ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim
zajednicama i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja,
gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog
djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Našicama.
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III. POSTUPAK I TIJELA KOJA PROVODE POSTUPAK I
DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Članak 10.
Pravo na pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja (u nastavku teksta: inicijativa)
imaju: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, mjesni odbori, udruge
gospodarstvenika i obrtnika, grañani, udruge grañana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske
zajednice i druge pravne osobe.

Članak 11.
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se Gradonačelniku do kraja mjeseca travnja
tekuće godine na javni poziv Gradonačelnika Grada Našica.
Inicijativa mora biti obrazložena pisano i mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative
- životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
- obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja
- odgovarajuća dokumentacija.
Prijedlog odabira Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću.
Članak 12.
Ako se za Počasnog grañanina Grada Našica predloži strani državljanin, Gradonačelnik će
zatražiti mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.
Članak 13.
Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće.
Ispravu o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.
Javna priznanja uručuju Gradonačelnik ili predsjednik Gradskog vijeća.
Dodjela javnih priznanja obavlja se u pravilu na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada
Našica u povodu Dana Grada, a iznimno ako se isto dodjeljuje stranom državljaninu, instituciji ili
lokalnoj jedinici, može se obaviti tijekom godine.
Dobitnici javnog priznanja Počasnog grañanina Grada Našica obvezno se pozivaju na
svečanost u povodu Dana Grada, odnosno svečane sjednice Gradskog vijeća.
Članak 14.
Počasni grañanin Grada Našica upisuje se u Knjigu počasnih grañana Grada Našica koja se
vodi i čuva u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, gdje se vodi i
evidencija o dodjeli javnih priznanja.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Našica objavljuje se u „Službenom glasniku Grada
Našica“.
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Članak 15.
Ako javno priznanje nije uručeno nagrañenom za života, uručit će se članovima njegove
obitelji odnosno nasljednicima.

Članak 16.
O obliku i sadržaju povelje, visini novčane nagrade i prigodnog dara, iz članka 7. i 8. ove
Odluke, odlučuje Gradonačelnik Grada Našica.
Članak 17.
Stručne poslove vezane uz ovu Odluku obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti Grada Našica.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Našica.
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priznanjima Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/98.).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Našica“.

KLASA: 061-01/09-01/05
UR.BROJ: 2149/01-01-09-01
Našice, 24. listopada 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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51. Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (˝Narodne novine“ broj
152/08.) i članka 33. stavak 1. alineja 19. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica«, broj
6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za ureñivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Našica

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrñuju agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i
mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Našica (dalje u tekstu:
Grad) u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu te onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se
može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrañivati
sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište unutar grañevinskog područja površine veće od 1000 m² i zemljište
izvan tog područja planirano dokumentima prostornog ureñenja za izgradnju, koje su u Katastru
označene kao poljoprivredna kultura, koristi se, do privoñenja nepoljoprivrednoj namjeni, kao
poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, i u tu svrhu
koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ovog članka smatra se sprečavanje
njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:

1.
2.
3.
4.
5.

zaštita zemljišta od erozije,
sprečavanje zakorovljenosti,
čišćenje kanala,
zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na odreñenom području,
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
7. primjena metoda ekološke (organske, biološke) proizvodnje.
Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerama, u smislu ove Odluke, u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta
od erozije, razumijeva se:
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- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga,
- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina
ispaše,
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrañenih površina na strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
- odreñivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura,
- sprječavanje zakorovljenosti (osobito ambrozije),
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i
višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.
Članak 5.
Ako vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta skine oranični odnosno humusni sloj iz
prethodnog članka ove Odluke, dužan je vratiti zemljište u prvobitno stanje.
Članak 6.

-

Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta:
da na svojem zemljištu poduzimaju mjere sprječavanja zakorovljenosti, i to mehaničkim ili
kemijskim sredstvima, radi sprječavanja širenja korova na susjedne parcele;
da na svojem zemljištu provode mjere za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika radi
sprječavanja širenja biljnih bolesti i štetnika, i to sukladno zakonskim propisima;
da zbog zaštite zdravlja stanovništva, prije cvatnje unište ambroziju na poljoprivrednim
površinama, meñama, uz poljske putove i na neizgrañenom grañevinskom zemljištu.
Članak 7.

Obvezna je sjetva i sadnja u plodoredu, te korištenje certificiranog sortnog sjemena i
certificiranog sadnog materijala, u svrhu sprječavanja pojave i širenja kukuruzne zlatice, smrdljive
snijeti, krumpirove nematode i ostalih štetnika i biljnih bolesti.
Članak 8.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati mjere za sprečavanje
zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili kemijskim sredstvima, te na taj način spriječiti širenje
zakorovljenosti na susjedne parcele i štetan utjecaj ambrozije i drugih alergenih vrsta na ljude i
životinje.
Zakorovljenošću i onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se i vegetacijskogospodarski otpad ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od godinu dana.

Članak 9.
Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavak 1. ove
Odluke, kao i sadnja drvoreda na istom, naročito uz poljske putove.
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Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, koji iz opravdanih razloga napuste
uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (žitarice, povrtlarske kulture i sl.) dužni su poljoprivredno
zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.
Članak 10.

-

-

Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od
završetka žetve,
uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima,
najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i meña na šumskom
zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje
odgovarajućih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishoñenje dozvole nadležnog
vatrogasnog društva i njegov nadzor.

III. MJERE ZA UREðIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

1.
2.
3.
4.
5.

Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
održavanje živica i meña,
održavanje poljskih putova,
ureñivanje i održavanje kanala,
sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 12.
Živice i meñe održavaju se na način da se spriječi njihovo nekontrolirano obrastanje i
zasjenjivanje susjednog zemljišta, te da se umanji njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom sustavu
i na području estetike krajolika.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do degradacije dobrog stanja poljskih putova.
Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sustava odvodnje i otjecanja oborinskih
voda,
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,
- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, vuča
trupaca, neovlašteni grañevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
- sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.
Živice, drvoredi, voćnjaci, pojedinačna stabla i grmlje, treba saditi na dovoljnoj udaljenosti od
susjednih parcela da ne zasjenjuju susjedno zemljište.
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Članak 13.

-

-

Vlasnici i ovlaštenici, tj. korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:
ukloniti razloge za sprječavanje erozije i zakorovljenosti,
počistiti kanale,
suzbiti biljne bolesti i štetnike,
koristiti i uništiti biljne ostatke,
uništiti ambroziju,
urediti živice, meñe,
urediti poljske putove,
spriječiti zasjenjivanje susjednih parcela.

IV. NADZOR
Članak 14.
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke u prvom stupnju obavljaju nadležni redari Grada Našica,
te poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Sektor Inspekcija
u poljoprivredi, Odjel – Područna jedinica poljoprivredne inspekcije Osijek, a u drugom stupnju
posebno povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 15.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom
od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od
500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj
osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 16.
Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od
400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati
prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar
izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u
poljoprivredi i mjerama za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada
Našica“, br.3/03.).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Našica“
KLASA: 321-01/09-01/04
URBROJ:2149/01-01-09-01
Našice, 24. listopada 2009.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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52. Na temelju članka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“, broj:
76/07. i 38/09.) i članka 33. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 06/09.)
Gradsko vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izradi Detaljnog plana ureñenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana ureñenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama
(u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade Detaljnog plana ureñenja „Centar naselja
Urbarija“ u Našicama (u daljnjem tekstu: DPU-a) je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DPU-a
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem članaka 78. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (u daljnjem
tekstu: Zakona).
RAZLOZI ZA IZRADU DPU-a
Članak 4.
Obveza izrade DUP-a utvrñena je člankom 258. Odredbi za provoñenje Prostornog plana
ureñenja Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj:11/06.) i poglavljima 3.4. te 7.2.1.
Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Našica 2003.-2008. („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj:6/08.), temeljem potrebe ureñenja centralnog dijela naselja Urbarija u Našicama.
OBUHVAT DPU-a
Članak 5.
DPU obuhvaća ukupno 5,2 hektara u centralnom dijelu naselja Urbarija u Našicama, a granice
obuhvata utvrñenu su Prostornim planom ureñenja Grada Našica, u kartografskom prikazu broj:
4.2.2., grañevinska područja naselja Našice, u mjerilu 1:2000, čiji je izvod sastavni dio ove Odluke.
Područje DPU-a, nalazi se na sjevernoj padini središnjeg dijela naselja Urbarija u Našicama,
okruženo izgrañenim obiteljskim kućama i višestambenim zgradama (samo na jugu), na
sjeverozapadu omeñeno Ulicom Matice hrvatske, a na istoku Ulicom Miroslava Kraljevića. U
obuhvatu DPU-a nalazi se četrdesetak katastarskih čestica, od kojih je dio u vlasništvu Grada Našica.
Od grañevina na području obuhvata nalazi se jedna stara obiteljska kuća (u Ulici Matice hrvatske),
trafostanica u Ulici Miroslava Kraljevića te bunker u središnjem dijelu, a sve ostalo su neizgrañene
zelene površine.
Sa sjeverne strane Ulice Matice hrvatske izgrañena je nova osnovna škola sa športskom
dvoranom, u gradnji je Centar za socijalnu skrb, a izdana je i grañevinska dozvola za gradnju nove
policijske postaje.
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OCJENA STANJA U OBUHVATU DUP-a
Članak 6.
Centralni položaj i neizgrañenost u obuhvatu DPU-a, te mogućnost spajanja na okolnu
izgrañenu infrastrukturu, pruža dobru osnovu za izradu kvalitetnog detaljnog plana ureñenja, kojim će
se planirati primjereni sadržaji ovog područja novoizgrañenog naselja Urbarija.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DUP-a

Članak 7.
Jedan od ciljeva DPU-a odreñen je samim položajem u naselju Urbarija, (zbog čega je i
Prostornim planom ureñenja Grada Našica utvrñena obveza izrade DPU-a), a to je formiranje
centralnog dijela naselja, urbanog prostora u kojem će biti planirana gradnja grañevina javne namjene,
višeetažnih stambeno-poslovnih grañevina, pripadajuće infrastrukture, zelenih površina i slično.
Izradom, odnosno donošenjem DPU-a otvorit će se mogućnost provoñenja urbane
komasacije, a samim tim ubrzati realizacija cijelog zahvata. Provedba postupka komasacije odredit će
se Urbanističkim planom ureñenja grada Našice (u fazi izrade), a područje komasacije je odreñeno
obuhvatom DPU-a.
Realizacijom DPU-a, odnosno komunalnim opremanjem ovog područja, osigurat će se
dovoljan broj atraktivnih opremljenih grañevnih čestica za višestambene (stambeno-poslovne)
grañevine te tako značajno smanjiti pritisak gradnje u zonama niske stambene izgradnje i na
neadekvatno opremljenim grañevnim česticama.
Kao programska polazišta poslužit će važeći Prostorni plan ureñenja Grada Našica te
nevažeći PUP „Urbarija“ Našice (nije na snazi od 1999. godine).

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DUP-a
Članak 8.
Za izradu DPU-a nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade
može provesti na temelju podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata, koja će dostaviti
nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
Grad Našice za izradu DPU-a osigurava korištenje Prostornog plana ureñenja Grada Našica
(u digitalnom obliku) i PUP „Urbarija“ Našice (na papiru).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.
Stručno rješenje izradit će stručni izrañivač odabran nakon provedenog postupka javne
nabave.
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VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH
POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 10.
Grad Našice za izradu DPU-a osigurat će katastarski plan u digitalnom obliku, u mjerilu
1 : 1 000 te posebnu geodetsku podlogu u digitalnom obliku.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREðENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE
(PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI ) ZA IZRADU DPU-a IZ
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U
IZRADI DPU-a
Članak 11.
Tijela i osobe odreñene posebnim propisima, koja daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u
postupku izrade DPU-a:
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Zagreb, Zvonimirova 4
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek, Osijek, Ribarska 1/III
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Osječko – baranjska, Inspekcija zaštite od požara,
Osijek, p.p. 175
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, Osijek, Kuhačeva 37
- Javna ustanova, Zavod za prostorno ureñenje Osječko–baranjske županije, Osijek,
Kapucinska 40/I
- Osječko–baranjska županija, Upravni odjel za prostorno ureñenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Našice, Pejačevićev trg 7
- Ured državne uprave u Osječko–baranjskoj županiji, Služba za gospodarstvo Osijek,
Ispostava Našice, Našice, Pejačevićev trg 7
- Osječko – baranjska županija, Ured državne uprave, Služba za društvene djelatnosti
Osijek, Trg Lava Mirskog 1
- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Osijek, Ispostava Našice, Našice,
Pejačevićev trg 7
- Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava,
Osijek, Splavarska 2a
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP «Elektroslavonija» Osijek,
Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1a
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13
- HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Zagreb, Područje Osijek, Osijek,
Kardinala A. Stepinca 8b
- HEP – PLIN d.o.o. Osijek, Osijek, Cara Hadrijana 7
- Odašiljači i veze d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d
- Našički vodovod d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Našice, Vinogradska 3
- Mjesni odbor Našice.
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ROK ZA IZRADU DPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU DPU-a TIJELA I OSOBA ODREðENIH POSEBNIM
PROPISIMA
Članak 12.
Rok za izradu DPU-a je 120 dana. Unutar planiranog roka nije sadržano vrijeme potrebno za
usuglašavanja, prethodnu i javnu raspravu o DPU te pribavljanje propisanih suglasnosti i samo
donošenje DPU-a.
Rok za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu DPU-a
od strane tijela i osoba odreñenih posebnim propisima je najviše 30 dana od dana zaprimanja ove
Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAðENJE, TIJEKOM IZRADE I
DONOŠENJA DPU-a
Članak 13.
Na području obuhvata DPU-a nije dopušteno izdavanje akata kojima se odobrava grañenje do
donošenja DPU-a, odnosno najduže u roku dvije godine od stupanja na snagu ove Odluke.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU-a
Članak 14.
Izvor financiranja izrade ovog DPU-a je Proračun Grada Našica.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, nositelj izrade DPU-a obavijestit će javnost o izradi
DPU-a u dnevnim novinama „Glas Slavonije“, na web stranici Grada Našica (www.nasice.hr),
lokalnoj radio stanici (Radio Našice d.o.o. Našice) i oglasnoj ploči Grada Našica.
Članak 16.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, nositelj izrade DPU-a obavijestit će pisanim putem
Urbanističku inspekciju o izradi DPU-a.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Našica“.
KLASA : 350-02/09-01/02.
URBROJ : 2149/01-01-09-03.
Našice, 24. listopada 2009.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag. ing.aedif., v.r.
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53. Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33.
stavak 1. podstavak 4. Statuta Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09.) Gradsko
vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Našica za 2009. godinu

Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2009. godinu („Službeni glasnik Grada
Našica“, broj 7/09.) članak 6. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici koje ostvare proračunski korisnici Dječji vrtić «Zvončić» Našice,
Zavičajni muzej Našice i Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice obavljanjem vlastite
djelatnosti ustupaju se tim korisnicima i uplaćuju na njihov račun.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su izvještavati Upravni odjel za proračun i financije
Grada Našica (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za proračun i financije) o ostvarenjima tih prihoda i
primitaka do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada
Našica».

Klasa: 400-08/09-01/09
Ur.broj: 2149/01-02-09-2
Našice, 24. listopada 2009.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

279
54. Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08.) i članka 33.
stavak 1. podstavak 7. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.), Gradsko
vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) Grada Našica,
za koje će se Grad Našice zadužiti u 2009. godini
I.
Prihvaćaju se investicije (kapitalni projekti) Grada Našica, za koje će se Grad Našice zadužiti
u 2009. godini kako slijedi:
- izgradnja nogostupa, Lila
- izgradnja nogostupa, Jelisavac
- izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta, Ulica ðure
ðakovića, Našice
- izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta, Sunčana ulica i
Ulica Vladimira Nazora, Našice
- izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta, Tavanačka ulica i
i Ulica Stanka Bilinskog, Našice
- izgradnja kanalizacije, naselja: Jelisavac, Lañanska, Lila,
Ribnjak i Velimirovac (Inland waters)
- izgradnja javne rasvjete, Sokolska ulica, Našice
kuna
- izgradnja javne rasvjete, Ulica kralja Tomislava, Našice
kuna
- izgradnja javne rasvjete, Osječka ulica, Markovac Našički
- izgradnja javne rasvjete, Ulica Jana Žiške i Ribnjačka
ulica, Jelisavac
- izgradnja javne rasvjete, Ulica Ivana Brnjika Slovaka,
Jelisavac
- dio izgradnje javne rasvjete, Ulica bana Jelačića, Martin
- izgradnja javne rasvjete, Londžica

167.600,00 kuna
158.700,00 kuna
996.200,00 kuna
250.000,00 kuna
476.100,00 kuna
4.000.000,00 kuna
121.000,00
595.400,00
47.800,00 kuna
210.000,00 kuna
140.000,00 kuna
31.300,00 kuna
105.900,00 kuna

II.
Ukupna vrijednost investicija (kapitalnih projekata) iz točke I. ove Odluke iznosi
7.300.000,00 kuna (sedammilijunatristotisućakuna).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Našica”.
Klasa: 403-01/09-01/03
Ur.broj: 2149/01-01-09-01
Našice: 24. listopada 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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55. Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08.) i članka 33.
stavak 1. podstavak 7. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.), Gradsko
vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o zaduženju kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb,
Podružnice Našice za financiranje investicije
(kapitalnih projekata) Grada Našica u 2009. godini
I.
Grad Našice zadužit će se uzimanjem dugoročnog novčanog kredita kod Hypo-Alpe AdriaBank d.d. Zagreb, Podružnice Našice za financiranje investicija (kapitalnih projekata) utvrñenih
Odlukom o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) Grada Našica za 2009. godinu, kako slijedi:
- izgradnja nogostupa, Lila
- izgradnja nogostupa, Jelisavac
- izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta, Ulica ðure
ðakovića, Našice
- izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta, Sunčana ulica i
Ulica Vladimira Nazora, Našice
- izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta, Tavanačka ulica i
i Ulica Stanka Bilinskog, Našice
- izgradnja kanalizacije, naselja: Jelisavac, Lañanska, Lila,
Ribnjak i Velimirovac (Inland waters)
- izgradnja javne rasvjete, Sokolska ulica, Našice
kuna
- izgradnja javne rasvjete, Ulica kralja Tomislava, Našice
kuna
- izgradnja javne rasvjete, Osječka ulica, Markovac Našički
- izgradnja javne rasvjete, Ulica Jana Žiške i Ribnjačka
ulica, Jelisavac
- izgradnja javne rasvjete, Ulica Ivana Brnjika Slovaka,
Jelisavac
- dio izgradnje javne rasvjete, Ulica bana Jelačića, Martin
- izgradnja javne rasvjete, Londžica

167.600,00 kuna
158.700,00 kuna
996.200,00 kuna
250.000,00 kuna
476.100,00 kuna
4.000.000,00 kuna
121.000,00
595.400,00
47.800,00 kuna
210.000,00 kuna
140.000,00 kuna
31.300,00 kuna
105.900,00 kuna

II.
Ukupna vrijednost investicija (kapitalnih projekata) iz točke I. ove Odluke iznosi
7.300.000,00 kuna (sedammilijunatristotisućakuna).

III.
Grad Našice zadužit će se pod sljedećim uvjetima:
- iznos kredita: 7.300.000,00 kuna,
- kamatan stopa: tromjesečni EURIBOR + 4,75% marža godišnje,
- rok otplate: 5 godina,
- poček: bez počeka,
- način otplate: u tromjesečnim ratama, obračun i plaćanje kamata tromjesečno ,
- naknada za obradu kredita: 0,95% jednokratno,

-

korištenje kredita: nakon ishoñenja
Odluke o suglasnosti za zaduživanje od Vlade
Republike Hrvatske jednokratno, odmah nakon sklapanja ugovora,
sredstva osiguranja: zadužnica i bjanko mjenica Grada Našica na iznos kredita.
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IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za
zaduživanje, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Našica”.

Klasa: 403-01/09-01/02
Ur.broj: 2149/01-01-09-02
Našice: 24. listopada 2009.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

56. Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”,
broj 69/99., 151/03. I 87/09.) i članka 33. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o neprihvaćanju ponude za otkup dvorca obitelji Pejačević u Našicama

Članak 1.
Grad Našice ne prihvaća ponudu Marca Pejacsevicha iz Buenos Airesa, Olivos Rosales 2959,
Argentina, za otkup nekretnine upisane u k.o. Našice, z.k.ul.br. 5002, k.č.br. 1712/3, površine 855 m²,
opisane kao Dvorac Pejačevićev trg, koja glasi na iznos od 6,300.000,00€, plativo odmah po sklapanju
ugovora o kupoprodaji.
Članak 2.
Pod uvjetima ponude iz članka 1. ove Odluke Grad Našice ne namjerava se koristiti svojim
pravom prvokupa.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku Grada
Našica”.

KLASA: 612-08/09-01/15
UR.BROJ: 2149/01-01-09-04
Našice, 24. listopada 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, dipl.ing.aedif., v.r.
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57. Na temelju članka 33., stavak 1., podstavak 7. Statuta Grad Našica („Službeni glasnik
Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24. listopada 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Grad Našice će produžiti važenje Ugovora o darovanju KLASA: 944-01/07-01/03, URBROJ:
2149/01-06-07-02 sklopljenog 2. veljače 2007. godine, do 26. rujna 2011. godine, a u kojem je
Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, dužna započeti izgradnju zgrade
Policijske postaje u Našicama.

2. Grad Našice zahtijevat će da se Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova obveže
da će odmah po potpisu Aneksa Ugovoru o darovanju, putem nadležnog Državnog
odvjetništva ishoditi povlačenje tužbenog zahtjeva Republike Hrvatske ili njegovu preinaku,
za sve nekretnine sadržane na k.č.br. 1557, k.o. Našice i za dio nekretnine na k.č.br. 2760, k.o.
Našice koji je u posjedu Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske
uprave Osječko-baranjske, Policijske postaje Našice.

3. Izmeñu Grada Našica i Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, zaključit će se
Aneks Ugovoru o darovanju, kojim će se regulirati odredbe točke 1. i 2. ovog Zaključka.

4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Našica da potpiše Aneks Ugovoru o darovanju iz točke 3.
ovog Zaključka.
5. Za provoñenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
6. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 944-01/09-01/14
URBROJ: 2149/01-01-09-06
Našice, 24. listopada 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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58. Na temelju članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08.) i članka 33. stavak 1. točka 19. Statuta Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 5. sjednici od 24.
listopada 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Našica
I.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Našica imenuju se:

-

za zapovjednika: Zdenko Dundović, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu i društvene djelatnosti,
za načelnicu: Tomislava Kuricek, dipl.oec., pomoćnica zapovjednika u provedbi zaštite i
spašavanja životinja i namirnica životinjskog porijekla,
Ivica Bukvić, načelnik Policijske postaje Našice, pomoćnik zapovjednika za evakuaciju
stanovništva,
Oto Dudjak, dipl.oec., direktor komunalnog poduzeća-Našički vodovod d.o.o., pomoćnik
za spašavanje od posljedica poplava i zaštite na vodi,
Hrvoje Šimić, dr. med., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica, pomoćnik za sklanjanje i
zbrinjavanje,
Zvonko Ljubljanović, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Našice i Vatrogasne
zajednice Našice, operativac.
II.

Zadatak Zapovjedništva je da upravlja i usklañuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih
ljudskih i materijalnih resursa Grada Našica u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s
ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
III.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo obavljat će Upravni odjel za
gospodarstvo i europske integracije Grada Našica.
IV.
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Našica odgovorno je za svoj rad Gradonačelniku.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenom glasniku
Grada Našica“.
KLASA: 810-01/09-01/09
UR.BROJ: 2149/01-01-09-02
Našice, 24. listopada 2009.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, dipl.ing., aedif., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
13. Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, br. 91/96, 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09.) i članka 48. Statuta Grada Našica
(“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/09.), Gradonačelnik Grada Našica dana 17. rujna 2009.
godine, d o n i o j e
Z A K LJ U Č A K

1. Grad Našice prodat će putem javnog natječaja grañevinska zemljišta u naselju Urbarija,
odvojak ulice Zdravka Hermana u Našicama, i to:
- k.č.br. 924/5, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/6, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/7, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/8, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/9. površine 524 m², k.o. Našice.
2. Utvrñuju se sljedeći bitni elementi javnog natječaja:
a) početna cijena iznosi 30€/m² za sve katastarske čestice iz točke 1. ovog Zaključka,
b) grañevinsko zemljište se prodaje na način «viñeno-kupljeno»,
c) obveza natjecatelja da uplate jamčevinu u iznosu od 5,00 % od početne cijene,
d) dostava pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama,
e) mogućnost da se neuspješnom natjecatelju ponudi slobodna katastarska čestica (parcela za
koju nije pristigla niti jedna ponuda, može se ponuditi neuspješnom ponuditelju i to redoslijedom koji
se utvrñuje na temelju visine ponude).
3. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik Grada Našica na
prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju grañevinskog zemljišta u odvojku
ulice Zdravka Hermana u Našicama.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša.
5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 944-01/09-01/15
URBROJ: 2149/01-03-09-03
Našice, 17. rujna 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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14. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavak 2. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik
Grada Našica», broj 6/09.) i članka 2. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/08. – pročišćeni tekst, 9/08. i 7/09.) Gradonačelnik Grada
Našica, d o n i o j e

ZAKLJUČAK
o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu
2009./2010.

I.
Grad Našice za studijsku godinu 2009./2010. dodijelit će studentima ukupno 35
(tridesetipet) stipendija, od toga 14 (četrnaest) stipendija studentima prve godine i 21
(dvadesetijednu) stipendiju studentima kasnijih godina studija.

II.
Visina stipendije utvrñuje se u iznosu 700,00 (slovima: sedamstotina) kuna mjesečno.

III.

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

KLASA: 604-02/09-01/12
UR.BROJ: 2149/01-03-09-01
Našice, 2. listopada 2009.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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15. Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne
novine, br. 91/96, 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09.) i članka 48. Statuta Grada Našica
(“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/09.), Gradonačelnik Grada Našica dana 13. listopada 2009.
godine, d o n i o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Grad Našice prodat će putem javnog natječaja grañevinska zemljišta u naselju Urbarija,
odvojak ulice Zdravka Hermana u Našicama, i to:
- k.č.br. 924/11, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/12, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/13, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/14, površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/15. površine 524 m², k.o. Našice
- k.č.br. 924/16, površine 524 m², k.o. Našice.
2. Utvrñuju se sljedeći bitni elementi javnog natječaja:
a) početna cijena iznosi 30€/m² za sve katastarske čestice iz točke 1. ovog Zaključka,
b) grañevinsko zemljište se prodaje na način «viñeno-kupljeno»,
c) obveza natjecatelja da uplate jamčevinu u iznosu od 5,00 % od početne cijene,
d) dostava pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama,
e) mogućnost da se neuspješnom natjecatelju ponudi slobodna katastarska čestica (parcela za
koju nije pristigla niti jedna ponuda, može se ponuditi neuspješnom ponuditelju i to redoslijedom koji
se utvrñuje na temelju visine ponude).
3. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik Grada Našica na
prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju grañevinskog zemljišta u odvojku
ulice Zdravka Hermana u Našicama.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša.
5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 944-01/09-01/15
URBROJ: 2149/01-03-09-10
Našice, 13. listopada 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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16. Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. i 146/08.) i članka 48.
točke 3. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica 6/09), Gradonačelnik Grada Našica,
dana 19. listopada 2009. godine, d o n i o j e

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za izdavanje Tabularne isprave
za uknjižbu prava vlasništva na k.č.br. 1469/13, k.o. Našice
I.
Gradonačelnik Grada Našica suglasan je s izdavanjem Tabularne isprave kojom se
vlasnicima posebnih dijelova zgrade u Našicama, I.Meštrovića 3, sagrañene na k.č.br. 1469/13,
priznaje pravo vlasništva na k.č.br. 1469/13, u naravi zgrada broj 3 ul. I. Meštrovića, s 235 m2
upisanoj u z.k.ul. 3510, k.o. Našice kao vlasništvo Grada Našice, radi uspostave jedinstva
nekretnine i posebnih dijelova zgrade.
II.
Tekst Tabularne isprave prilaže se uz ovaj Zaključak i njegov je sastavni dio.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
IV.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Našica da potpiše Tabularnu ispravu za uknjižbu prava
vlasništva na k.č.br. 1469/13, k.o. Našice, vlasnicima posebnih dijelova nekretnine.

V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/09-01/43
URBROJ: 2149/01-03-09-03
Našice, 19. listopada 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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KLASA: 940-01/09-01/43
URBROJ: 2149/01-03-09-04
Našice, 19. listopada 2009.

TABULARNA ISPRAVA
Grad Našice priznaje pravo vlasništva vlasnicima posebnih dijelova nekretnine iz
Našica, I. Meštrovića 3, na k.č.br. 1469/13, upisanoj u z.k.ul. 3510, k.o. Našice, te dozvoljava
da se bez ikakvoga daljnjeg pitanja ili odobrenja u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Našicama provede uknjižba prava vlasništva na predmetnoj nekretnini u njihovu korist, te
prijenos nekretnina u novi z.k. uložak.
Pravni temelj za izdavanje Tabularne isprave je uspostava jedinstva nekretnine i
posebnih dijelova zgrade, propisan člankom 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06.,
141/06. i 146/08.) kojim vlasnik posebnog dijela zgrade (stana) ostaje vlasnikom svoga
posebnoga dijela nekretnine, s time da se vlasništvo posebnoga dijela nekretnine neodvojivo
povezuje s odreñenim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine. Osobe koje su po prijašnjim
propisima imale valjani pravni temelj za stjecanje vlasništva stana, ovlaštene su na tom temelju
steći taj stan zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine.
Kako je zemljište označeno kao k.č.br. 1469/13, k.o. Našice, zemljište na kome je
izgrañen objekt kolektivnog stanovanja u Našicama, I. Meštrovića 3 – zemljište ispod zgrade
može se smatrati nužnim za redovnu uporabu grañevine izgrañene na toj čestici u Našicama, I.
Meštrovića 3, te vlasnici stanova postaju suvlasnicima cijele predmetne nekretnine u
omjerima kako će to biti odreñeno Sporazumom o diobi nekretnina (Etažnim elaboratom).

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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17. Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(“Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i
38/09.) i članka 48. točke 3. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica“, br. 6/09),
Gradonačelnik Grada Našica, dana 14. rujna 2009. godine, d o n i o j e

Z A K LJ U Č A K
o poništenju Zaključka o davanju suglasnosti za izdavanje Tabularne isprave
za uknjižbu prava vlasništva na k.č.br. 2726/1, k.o. Našice

1. Poništava se Zaključak o davanju suglasnosti za izdavanje Tabularne isprave za uknjižbu
prava vlasništva na k.č.br. 2726/1, k.o. Našice, KLASA: 940-01/08-01/41, UR.BROJ:
2149/01-02-08-03 od 13. studenog 2008. godine („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/08.) zbog
promjena u obliku i površini k.č.br. 2726/1, k.o. Našice.

2. Ovim Zaključkom stavlja se izvan snage i Tabularna isprava KLASA: 940-01/08-01/41,
URBROJ: 2149/01-03-08-04 od 13. studenog 2008. godine i ne može se koristiti kao pravni temelj
za uknjižbu prava vlasništva na k.č.br. 2726/1, k.o. Našice.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 940-01/08-01/41
URBROJ: 2149/01-03-09-05
Našice, 14. rujna 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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18. Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(“Narodne novine”, br. 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09.) i članka 48. Statuta
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Našica, dana 17.
rujna 2009. godine, d o n i o j e
RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za
prodaju grañevinskog zemljišta u odvojku ulice Zdravka Hermana u Našicama

I.
Osniva se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju grañevinskog zemljišta u
odvojku ulice Zdravka Hermana u Našicama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1) Davorin Dvoržak, dipl.oec., v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno ureñenje i zaštitu okoliša, predsjednik,
2) Barbara Bando, dipl.iur., samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša, član,
3) Natali Sikora, upr. iur., viša upravna referentica za stambeno-poslovni prostor u
Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša, član.
Za zamjenike članova imenuju se Zvonko Bukvić, ing. i Boris Brajdić, dipl.ing.arh.
III.
Zadatak Povjerenstva je priprema i provoñenje javnog natječaja za prodaju grañevinskog
zemljišta u odvojku ulice Zdravka Hermana u Našicama i utvrditi prijedlog najpovoljnijih ponuda.
IV.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša.
V.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“

KLASA: 944-01/09-01/15
URBROJ: 2149/01-03-06-02
Našice, 17. rujna 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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19. Na temelju članka 48. stavak 3. podstavak 31. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n i o j e
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Vijeća prevencije Grada Našica u sklopu projekta
„Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici“
I.
Osniva se Vijeće prevencije Grada Našica u sklopu projekta „Organizacija prevencije
u lokalnoj zajednici“, koje se sastoji od predsjednika i jedanaest članova.
U Vijeće prevencije se imenuju:
- za predsjednika – mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., gradonačelnik Grada Našica,
- za članove - 1. Krešimir Kašuba, dr. vet.med., zamjenik gradonačelnika Grada
Našica,
2. Ivica Bukvić, načelnik Policijske postaje Našice,
3. Davorin Dvoržak, dipl.oec., v. d. pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada
Našica,
4. Slavica Zrilić, prof., ravnateljica Osnovne škole Dore Pejačević
Našice,
5. Blaženka Kapetanović, prof., ravnateljica Osnovne škole kralja
Tomislava Našica,
6. Željko Filjak, prof., ravnatelj Srednje škole Isidora Kršnjavoga
Našice,
7. Marina Lazar, dipl. pedagoginja, ravnateljica Dječjeg
vrtića „Zvončić“ Našice,
8. Mirjana Rajković, dipl.iur., ravnateljica Centra za socijalnu skrb
Našice,
9. Ivan Keglević, predsjednik Savjeta mladih Grada Našica,
10. Anica Lešković, dipl.ing., voditeljica Državnog inspektorata,
Područne jedinice Osijek, Ispostave Našice,
11. fra Dragutin Bedeničić, župnik Župe sv. Antuna Padovanskog
Našice.
II.
Zadatak Vijeća prevencije je kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje svih društvenih
subjekata raditi na podizanju stupnja sigurnosti i kvalitete življenja na području Grada Našica.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 021-06/09-01/01
UR.BROJ: 2149/01-03-09-01
Našice, 13. listopada 2009.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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20. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavak 2. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik
Grada Našica», broj 6/09.) i članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/08. – pročišćeni tekst, 9/08. i 7/09.) Gradonačelnik Grada
Našica, d o n i o j e
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Našica studentima
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica studentima imenuju se:
- za predsjednika: Krešimir Kašuba, dr. vet. med., zamjenik gradonačelnika Grada Našica,
- za zamjenika predsjednika: Josip Drenovac iz Brezika Našičkog,
- za članove: 1. Željko Filjak, prof., ravnatelj Srednje škole I. Kršnjavog Našice,
2. Vanja Prošić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
3. Josip Miletić, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica.
II.
Zadaci Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Našica studentima odreñeni su Odlukom o
dodjeli stipendija Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/08. –
pročišćeni tekst, 9/08. i 7/09.).
III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na godinu dana.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenom glasniku
Grada Našica“.
KLASA: 604-02/09-01/11
UR.BROJ: 2149/01-03-09-01
Našice, 2. listopada 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

Izdaje: Grad Našice – odgovorni urednik: Živko Štefančić, dipl.iur., Redakcija i uprava: Upravni
odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, Pejačevićev trg 7, telefon (031)
618-163. Cijena pojedinog broja je 20,00 kn, a godišnja pretplata 150,00 kn. Pretplata se vrši
uplatom na račun broj: 2500009-1827800005 (Proračun Grada Našica) s pozivom na broj 21
7706-matični broj poduzeća ili 22 7706 MBG fizičke osobe s naznakom „Za Službeni glasnik
Grada Našica“.
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