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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
64. 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. i
25/12.) i članka 33. stavka 1. podstavka 7. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 6/09. i
4/12.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 22. sjednici od
20. studenoga 2012. godine, donosi

O D L U K U
o odricanju prava prvokupa nekretnina
upisanih u k.o. Našice, kčbr. 2765,
u naravi kuća br. 7 i dvor, površine 502 m²
I.
Grad Našice odriče se prava prvokupa nekretnina
upisanih u k.o. Našice, z.k.ul. br. 4255, k.č.br. 2765,
površine 502m2 , u naravi kuća br. 7 i dvorište, koje je
u prodaji, kao dio stečajne mase, izložio uknjiženi vlasnik, Razvitak d.d. u stečaju sa sjedištem u Našicama,
OIB: 35368177046.
II.
Nekretnine iz točke I ove Odluke ponuđene su po
cijeni od 2,495.000,00 kuna.
III.
Po zaključenju kupoprodajnog ugovora za predmetne nekretnine, prodavatelj je dužan Gradu Našicama dostaviti jednu kopiju tog ugovora.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u «Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 612-08/12-01/05
UR.BROJ: 2149/01-01-12-03
Našice, 20. studenoga 2012.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
62. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavaka 31.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09.), te članaka 24. i 27. stavaka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Našice, Gradonačelnik
Grada Našica dana 15. listopada 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju dužnosti zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Našice

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/12-01/08
URBROJ: 2149/01-02-12-02
Našice, 15. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

I.
Razrješuje se dužnosti zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Našice Zvonimir Ljubljanović iz Zoljana,
Našička 95.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 214-01/12-01/10
URBROJ: 2149/01-02-12-02
Našice, 15. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

63. Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ( „Narodne novine“ broj 139/04, 174/04
i 38/09), članka 48. stavka 3. podstavka 31. Statuta
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj
6/09.) i članka 24. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne
postrojbe Našice, Gradonačelnik Grada Našica dana
15. listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Našice
I.

64. Na temelju članka 17. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/12) Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU
o najpovoljnijoj ponudi
I.
Pčelarska zadruga Pčelari Slavonije i Baranje
sa sjedištem u Osijeku, J.J.Strossmayera 341, OIB:
39441918791, utvrđuje se kao najpovoljniji ponuditelj
na natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Našica, izgrađenog na k.č.br. 1654/3, k.o. Našice, opisan kao kuća br.54. i 56., dvorište Ul.V. Lisinskog, objavljenom dana 29. rujna 2012. godine na
oglasnoj ploči Grada Našica kao i na službenim web
stranicama Grada Našica.
II.
Najpovoljniji ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku od 8 dana od proteka dana konačnosti
Odluke zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora
s Gradom Našice.
III.
Po zaključenju Ugovora iz točke II. ove Odluke,
obavit će se primopredaja poslovnog prostora, te će biti
sastavljen primopredajni zapisnik.
IV.

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Našice imenuje se Aleksandar Ljubljanović (OIB:
28270483833) iz Našica, Trg Isidora Kršnjavoga 4.

Sastavni dio ove Odluke je i zapisnik o otvaranju
ponuda.

II.

V.

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Našice
imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
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O b r a z l o ž e n je

ZAPISNIK

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica raspisalo je dana 28.
rujna 2012. godine javni natječaj za zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Našica, i to poslovnog prostora izgrađenog na k.č.br 1654/3, k.o. Našice, površine 208,35 m², KLASA: 372-01/12-01/40, URBROJ:
2149/01-05-12-03. Natječaj je objavljen na oglasnoj
ploči Grada Našica kao i na službenim web stranicama Grada, a sve temeljem odredbi Odluke o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Našica. Namjena zakupa bila je proizvodnja hrane za
pčele, prerada i pakiranje pčelinjih proizvoda, otkup i
prerada ljekovitog bilja, otkup i prerada voća i povrća, proizvodnja osvježavajućih napitaka, mineralnih i
drugih flaširanih voda. Početna mjesečna cijena zakupa
utvrđena je u iznosu od 3.646,12 kuna. Trajanje zakupa
od 5 godina, zabrana podzakupa.

sa sjednice Povjerenstva za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica, održane dana 10. listopada 2012. godine u 9,00
sati u predmetu raspisanog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica, i
to poslovnog prostora označenog kao k.č.br. 1654/3,
k.o. Našice, opisan kao kuća broj 54. i 56., dvorište
ul.V.Lisinskog, površine 208,35 m Odluka o odricanju prava prvokupa nekretnina upisanih u k.o. Našice,
kčbr. 2765, u naravi kuća br. 7 i dvor, površine 502 m²,
pod sljedećim uvjetima:

Ponuditelji su bili dužni dostaviti i dokaze o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Našicama
i Republici Hrvatskoj. Natječajem je također bila utvrđena jamčevina u iznosu od 10 % od početne natječajne
cijene
Na natječaj je u redovnom roku pristigla jedna ponuda i to ponuda Pčelarske zadruge Pčelari Slavonije i Baranje, Osijek, J.J.Strossmayera 341. U privitku
ponude dostavljena je sva potrebna dokumentacija tražena natječajem, te je ponuđena mjesečna zakupnina
u iznosu od 3.650,00 (slovima: tritisućešeststotinapedesetkuna) kuna. Ponuditelj je upisan u sudski registar
Trgovačkog suda u Osijeku.
Budući da 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
od dana primitka ponude. Odluka gradonačelnika po
prigovoru je konačna.
KLASA:372-01/12-01/40
URBROJ: 2149/01-05-12-06
Našice, 10. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.

- namjena:
a) proizvodnja hrane za pčele, prerada i pakiranje
pčelinjih proizvoda
b) otkup i prerada ljekovitog bilja,
c) otkup i prerada voća i povrća,
d) proizvodnja osvježavajućih napitaka, mineralnih i drugih flaširanih voda.
- trajanje zakupa: 5 godina,
- početni iznos zakupnine: 17,50 kuna/m Odluka
o odricanju prava prvokupa nekretnina upisanih u k.o.
Našice, kčbr. 2765, u naravi kuća br. 7 i dvor, površine
502 m², što ukupno iznosi 3.646,12 kuna mjesečno.
- zabrana podzakupa
- obveza zakupnika da o svom trošku poslovni prostor dovede u stanje prikladno za obavljanje djelatnosti.
Prisutni članovi Povjerenstva: Natali Sikora, upr.
iur., Barbara Bando, dipl.iur., Boris Brajdić, dipl.ing.
arh.
Na natječaj je u redovnom roku pristigla jedna ponuda, i to ponuda Pčelarske zadruge Pčelari Slavonije i
Baranje, Osijek, J.J.Strossmayera 341, s ponudbenom
cijenom od 3.650,00 (slovima: tritisućešestopedesetkuna) kuna. Priložen je dokaz o uplaćenoj jamčevini u
iznosu od 520,87 kuna.
Nadalje u privitku ponude priloženo je sljedeće:
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- Potvrda Upravnog odjela za proračun i financije
Grada Našica,
- Potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave,
- Rješenje trgovačkog suda u Osijeku,
- Izvadak iz sudskog registra,
- Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku.
Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda Pčelarske
zadruge Pčelari Slavonije i Baranje potpuna i valjana,
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te predlažemo Gradonačelniku Grada Našica da istu
prihvati kao najpovoljniju, te donese Odluku o najpovoljnijom ponudi kojom će se Pčelarska zadruga Pčelari Slavonije i Baranje utvrditi kao najpovoljniji ponuditelj na natječaju s kojim će biti zaključen Ugovor o
zakupu poslovnog prostora sa svim bitnim detaljima.
Dovršeno u 10,15 sati.
KLASA:372-01/12-01/40
URBROJ: 2149/01-05-12-05
Našice, 10. listopada 2012.
Natali Sikora, upr.iur.
Barbara Bando, dipl.iur.
Boris Brajdić, dipl.ing.arh.
65. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 2.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09. i 4/12.) Gradonačelnik Grada Našica
donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti
na području Grada Našica za srpanj,
kolovoz i rujan 2012. godine
I.
Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za srpanj, kolovoz i rujan 2012.
godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 210-01/12-01/06
URBROJ: 2149/01-02-12-02
Našice, 25. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.
66. Na temelju članka 35. i 174. 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. i 153/09.), članka 4. Zakona o
uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine, br.
80/11.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, br. 6/09. i 4/12.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

Broj 7
Z A K LJ U Č A K
o ustanovljenju prava služnosti

1. Grad Našice će za potrebe izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta: KBNN 0,4 kV rasplet
iz TS 10(20)/0,4 kV Našice 54 na lokaciji odvojka Ulice kralja Petra Krešimira IV. bb, sklopiti odgovarajući
ugovor o ustanovljenju prava služnosti s Hrvatskom
elektroprivredom d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara
37, i to na k.č.br. 1651/7, u vlasništvu Grada Našica, u
naravi oranica u gradu, površine 3846 m², k.o. Našice,
s izvršenjem prava služnosti u dužini od 182 metra i
širini od 1 metra, bez naknade.
2. O osnivanju prava služnosti iz točke 1. ovog
Zaključka sklopit će se odgovarajući ugovor o ustanovljenju pravu služnosti.
3. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
4. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 944-17/12-01/14
URBROJ: 2149/01-02-12-02
Našice, 12. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
67. Na temelju članka 35. i 190. 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. i 153/09.), članka 2. točke 20.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada
Našica”, br. 6/09. i 4/12.), Gradonačelnik Grada Našica
donosi

Z A K LJ U Č A K
o ustanovljenju prava služnosti prolaza na
k.č.br. 868/1, 868/2 i 869, k.o. Našice
1. Grad Našice će za potrebe izgradnje i održavanja prilaznih prometnica i parkirališta uz poslovnu
građevinu - Color trgovina u Našicama, Strossmayerova ulica 88, prema Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I350-05/12-01/100, URBROJ: 2158/1-01-22/17-12-18
PM od 26. lipnja 2012. godine, sklopiti odgovarajući
ugovor o ustanovljenju prava služnosti prolaza u korist nerazvrstanih gradskih cesta-javnog dobra u općoj
uporabi.
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2. Pravo služnosti prolaza osniva se u korist Grada Našica na k.č.br. 868/1, površine 601 m², k.č.br.
868/2, površine 774 m², i k.č.br. 869, površine 1436
m², u vlasništvu Color trgovine d.o.o. iz Požege, Industrijska 42.
3. O osnivanju prava služnosti prolaza iz točke 1.
ovog Zaključka sklopit će se odgovarajući ugovor kojim će se utvrditi prava i obveze ugovornih strana.
4. Za provedbu 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: 944-17/12-01/03
URBROJ: 2149/01-02-12-04
Našice, 1. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

68. Na temelju članka 35. i 174. 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. i 153/09.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br.
6/09. i 4/12.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

Z A K LJ U Č A K
o ustanovljenju prava služnosti
vodova za potrebe održavanja objekata
i uređaja sanitarnih voda
1. Grad Našice će za potrebe održavanja objekata
i uređaja odvodnje sanitarnih voda sklopiti odgovarajući ugovor o ustanovljenju prava služnosti vodova na
nekretnini u Našicama, i to na k.č.br. 872, u naravi put,
površine 133 m², k.o. Našice, s izvršenjem služnosti u
dijelu tog zemljišta u dužini od 60 metara, u korist Našičkog vodovoda d.o.o., Našice, Vinogradska 3.
2. O osnivanju prava služnosti vodova iz točke 1.
ovog Zaključka sklopit će se odgovarajući ugovor.
3. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
4. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
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KLASA: 944-17/12-01/03
URBROJ: 2149/01-02-12-02
Našice, 1. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
69. Na temelju članka 391. stavka 3. alineja 1. 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. i 153/09.),
članka 128. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i
50/12.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, br. 6/09. i 4/12.), Gradonačelnik Grada Našica donosi,

Z A K LJ U Č A K
o otuđivanju nekretnina u vlasništvu
Grada Našica neposrednom prodajom
1. Grad Našice vlasnik je nekretnina označenih
kao k.č.br. 872, u naravi put, površine 292 m², i k.č.br.
892/1, u naravi oranica, neplodno, put u gradu, površine 133 m², upisane u z.k.ul. 3510, k.o. Našice.
2. Color trgovina d.o.o. iz Požege, Industrijska
42, OIB: 44543107610, temeljem Lokacijske dozvole
KLASA: UP/I-350-05/12-01/100, URBROJ: 2158/101-22/17-12-18 PM od 26. lipnja 2012. godine, za
zahvat rekonstrukcije-dogradnja i prenamjena poslovne građevine u nespecijaliziranu prodavaonicu neprehrambenih proizvoda te izgradnju prilaznih prometnica
i parkirališnog prostora uz poslovnu građevinu, formira
građevnu česticu ukupne površine 5702 m², a činit će
je nekretnine kupca, i to k.č.br. 870, 869, 868/1 i 868/2,
k.o. Našice, i nekretnine prodavatelja i to k.č.br. 872 i
892/1, k.o. Našice.
3. Površine za predmetni zahvat definirane su na
posebnoj geodetskoj podlozi sukladno Idejnom projektu broj T.D.10-441/12, izrađenom po ovlaštenom
projektantu Robertu Klobučaru, dipl.ing.arh. iz tvrtke
ARHIGRAM d.o.o., Nova Gradiška.
4. Nekretnine prodavatelja iz točke 1. ovog Zaključka, zbrojeno ukupne površine 425 m², potrebne za
formiranje nove građevne čestice prema Lokacijskoj
dozvoli KLASA: UP/I-350-05/12-01/100, URBROJ:
2158/1-01-22/17-12-18 PM od 26. lipnja 2012. godine
iz točke 2. ovog Zaključka, ukupne površine 5702 m²,
čine 7,45 % njene površine.
5. Grad Našice primjenom članka 391. stavka 3.
i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i
članka 128. Zakona o prostornom uređenju i gradnju,
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prodat će Color trgovini d.o.o. Požega radi formiranja
građevne čestice, nekretnine označene kao k.č.br. 872
i 892/1, k.o. Našice, po tržišnoj cijeni od 128.775,00
kn, bez provedbe javnog natječaja, budući da ukupna
površina čestica ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice.
6. Ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1.
ovog Zaključka potpisat će gradonačelnik Grada Našica.
7. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
8. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 944-01/12-01/02
URBROJ: 2149/01-02-12-04
Našice, 1. listopada 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
70. 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., 146/08., 38/09. i 153/09.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br.
6/09. i 4/12.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

Z A K LJ U Č A K
o otkupu nekretnina radi izgradnje
javno-prometnih površina
u Zagrebačkoj ulici u Našicama
1. Grad Našice otkupit će nekretnine u privatnom
vlasništvu u skladu sa Elaboratom procjene nekretnina
izrađenom od strane Agencije za posredovanje u prometu nekretninama EXPERT d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Trg dr. A. Starčevića 4, za potrebe izgradnje javnoprometnih površina u Zagrebačkoj ulici u Našicama.
2. Sredstva za otkup nekretnina iz točke 1. ovog
Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Našica za
2012. – Razdjel 2.: Gospodarstvo, razvoj i upravljanje
imovinom, Glava 00205. Razvoj, Program: Kapitalna
ulaganja u nabavu zemljišta.
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KLASA: 940-01/12-01/20
URBROJ: 2149/01-02-12-09
Našice, 24. rujna 2012.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
71. 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., 146/08., 38/09. i 153/09.) i članka 48. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br.
6/09.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

Z A K LJ U Č A K
o otkupu nekretnina radi izgradnje
javno-prometnih površina u ulici M. Špicera,
ulici Žrtava fašizma, ulice A. Waldingera i
ulice I. G. Kovačića u Našicama
1. Grad Našice otkupit će nekretnine u privatnom
vlasništvu u skladu s izdanom Lokacijskom dozvolom
od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, za zahvat u prostoru: gradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture (ceste,
nogostupi, oborinska kanalizacija, sanitarno fekalna
kanalizacija, vodovodna mreža, plinska mreža, elektro
instalacije i DTK) – gradnju ulice M. Špicera, odvojak
ul. M. Špicera i spoja ulica Žrtava fašizma s ul. A. Waldingera i rekonstrukciju dijela ulice I. G. Kovačića i ul.
Žrtava fašizma u Našicama, KLASA: UP/I-350-05/0901/145, URBROJ: 2158/1-01-22/17-09-19 PM od 15.
srpnja 2009. godine, radi izgradnje javno-prometnih
površina.
2. Sredstva za otkup nekretnina iz točke 1. ovog
Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Našica za
2012. – Razdjel 2.: Gospodarstvo, razvoj i upravljanje
imovinom, Glava 00205. Razvoj, Program: Kapitalna
ulaganja u nabavu zemljišta.
3. Odgovarajuće ugovore iz točke 1. ovog Zaključka potpisat će gradonačelnik Grada Našica.
4. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.

3. Odgovarajuće ugovore iz točke 1. ovog Zaključka potpisat će gradonačelnik Grada Našica.

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

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

KLASA: 940-01/12-01/15
URBROJ: 2149/01-02-12-04
Našice, 17. rujna 2012.

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

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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AKTI NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. NAŠICE
2. Na temelju članka 31. stavka 1. Društvenog
ugovora i članka 263. stavka 2. Zakona o trgovčkim
društvima te članka 27. i 30. Odluke o grobljima (Sl.
glasnik Grada Našica 7/00) Nadzorni odbor trgovačkog društva Našički vodovod d.o.o. Našice, nakon
prethdodno pribavljene suglasnosti od strane Gradonačelnika Grada Našica, na sjednici održanoj dne 19.
listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade za dodjelu i korištenje
grobnog mjesta na gradskom groblju
u Našicama te na ostalim mjesnim
grobljima na području Grada Našica
I.
Cijene naknada za dodjelu i korištenje grobnog
mjesta na području gradskog groblja u Našicama utvrđuju u iznosu kako slijedi:
1. jednokratna grobna naknada za dodjelu grobnog
mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme na
groblju u Našicama za:
a) korisnike kojima je istekao zakup
grobnog mjesta na 15 godina računajući
od dana ukopa koji je bio prije
14. siječnja 2004. godine ........ 50,00 kn/m²+PDV
b) korisnike kojima je u tijeku zakup grobnog
mjesta na 15 godina ................ 25,00 kn/m²+PDV
c) nove korisnike
grobnog mjesta ...................... 325,20 kn/m²+PDV
2. godišnja grobna naknada za korištenje grobnog
mjesta na groblju u Našicama, za sva postojeća
grobna mjesta .......................... 30,00 kn/m²+PDV.
II.

ju Grada Našica utvrđuju se kako slijedi:
I. KATEGORIJA:
Brezik, Jelisavac, Lađanska, Markovac Našički, Martin, Velimirovac, Zoljan, Vukojevci
1. jednokratna grobna naknada za dodjelu grobnog
mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme za:
a) korisnike grobnih mjesta u kojima je
izvršen ukop pokojnika do 12.10.2011.
ili je grobno mjesto uz naknadu rezervirano
do 12.10. 2011 ........................ 00,00 kn/m²+PDV
b) nove korisnike
grobnog mjesta ...................... 244,00 kn/m²+PDV
2. Godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta ........................ 30,00 kn/m²+PDV.
II. KATEGORIJA:
Granice (Polubaše, Rozmajerovac, Crna Klada), Makloševac, Ceremošnjak, Gradac, Mala Lonđica, Velika
Lonđica, Marinović Brdo,
1. jednokratna grobna naknada za dodjelu grobnog
mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme za:
a) korisnike grobnih mjesta u kojima je
izvršen ukop pokojnika do 12. listopada 2011.
ili je grobno mjesto uz naknadu rezervirano
do 12. listopada 2011. ............. 00,00 kn/m²+PDV
b) nove korisnike
grobnog mjesta ...................... 162,00 kn/m²+PDV
2. Godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta ........................ 30,00 kn/m²+PDV.
IV.
Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost
gradonačelnika Grada Našica od 17. kolovoza 2012.
KLASA: 363-01/12-01/94 URBROJ: 2149/01-02-1202.

Korisnik grobnog mjesta na području groblja u
Našicama, kojem je u tijeku zakup na 15 godina, a koji
je započeo do 14. siječnja 2004. godine ne plaća godišnju grobnu naknadu iz točke I. st 1. podtočka 2. (koja
iznosi 30,00 kn/m²+PDV) do isteka petnaestogodišnjeg
zakupa jer je istu platio prema računu o ukopu. Isti plaća jednokratnu grobnu naknadu iz točke I. st. 1. podtočka 1. b. u iznosu 25,00 kn/m²+PDV.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici grada
Našica, te na oglasnoj ploči Našičkog vodovoda d.o.o.
Vinogradska 3, ista ima biti javno dostupna u sve vrijeme njezinog važenja.

III.

VI.

Cijene naknada za dodjelu i korištenje grobnog
mjesta na području ostalih mjestnih groblja na područ-

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave na
oglasnoj ploči, te se od tad i primjenjuje.

V.
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Primjena pojedinih cijena:
Cijene naknada za dodjelu i korištenje grobnog
mjesta na području gradskog groblja u Našicama utvrđene u iznosu koji je određen u Odluci o visini naknade za dodjelu i održavanje grobnog mjesta na groblju
u Našicama koju je donio Nadzorni odbor Našičkog
vodovoda d.o.o. dne 20.10.2003. te na koju je Gradsko poglavarstvo Grada Našica dalo suglasnost dne
08.12.2003. primjenjuje se počevši od 14. siječnja
2004. do 30. lipnja 2011. godine. Od 01.07.2011. do
12.10.2011. primjenjuju se cijene utvrđene Odlukom o
visini naknade za dodjelu i održavanje grobnog mjesta
na gradskom groblju u Našicama, te na ostalim mjesnim grobljima na području Grada Našica broj: 39811-1 donijetom dana 09.06.2011. Od 13.10.2011. do
stupanja na snagu ove odluke primjenjuju se cijene
utvrđenje Odlukom o visini naknade za dodjelu i održavanje grobnog mjesta na gradskom groblju u Našicama, te na ostalim mjesnim grobljima na području Grada Našica broj: 398-11-2 donijetom dana 12.10.2011.
U citiranim odlukama u ovom stavku kao i u svim izdanim rješenjima o dodjeli grobnog mjesta koja su uslijedila nakon stupanja na snagu tih odluka svugdje gdje se
navodi tekst “održavanje grobnog mjesta” zamjenjuju
se tekstom koji glasi: “korištenje grobnog mjesta” s
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primjenom istog od dana stupanja na snagu tih odluka
odnosno rješenja.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o visini naknade za dodjelu i održavanje grobnog mjesta na gradskom groblju u Našicama,
te na ostalim mjesnim grobljima na području Grada
Našica broj: 398-11-2 od 12.10.2011. te drugih akata
u dijelu u kojem su u suprotnosti ili su u neskladu s
odredbama ove Odluke.
Broj: 697-12
U Našicama 19. listopada 2012.
Predsjednik
Dušan Nekić, dipl.ing.polj.
Ova odluka Objavljena je na oglasnoj ploči Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Vinogradska 3 dana
22.10.2012. godine, te je stupila na snagu dana
22.10.2012. godine.
Direktor
Oto Dudjak, dipl.oec.
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Izdavač: Grad Našice – odgovorni urednik: Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti Grada Našica, Uređenje i izdavanje: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, telefon (031) 618-172, e-mail: grad@nasice.hr. Cijena pojedinog
broja je 20,00 kn, a godišnja pretplata od 150,00 kn ostvaruje se uplatom na račun broj: 2500009-1827800005
(Proračun Grada Našica) s pozivom na broj 68 7706 - OIB poduzeća ili 68 7706 OIB fizičke osobe s naznakom
„Za Službeni glasnik Grada Našica“. Tisak: TISAK d.o.o. Našice - digitalni tisak.

