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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
10. Na temelju članka 30. točka 7. i članka 35. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/01., 3/03. i 2/06.) i članka 5. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 2/02. i 2/06.) Gradsko vijeće Grada
Našica, na 1. konstituirajućoj sjednici od 16. lipnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica
I.
U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Našica izabiru se:
- za predsjednika - Dušan Nekić, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
- za članove: - 1. Valerija Sarajlić, dr. med., vijećnica Gradskog vijeća
Grada Našica,
2. Branka Baksa, vijećnica Gradskog vijeća Grada Našica.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u «Službenom
glasniku Grada Našica».

KLASA: 021-05/09-01/12
UR.BROJ: 2149/01-01-09-01
Našice, 16. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Slavko Vukšić, ing., v.r.
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11. Na temelju članka 30. točka 7. i članka 35. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/01., 3/03. i 2/06.) i članka 12. i 36. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 2/02. i 2/06.) Gradsko vijeće Grada
Našica, na 1. konstituirajućoj sjednici od 16. lipnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica
I.
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica izabiru se:
- za predsjednika - Franjo Kanđera, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća
Grada Našica,
- za potpredsjednika - Milan Knežević, vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
- za članove: - 1. Vlado Keglević, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica,
2. Josip Miletić, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća Grada
Našica,
3. Vanja Prošić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
«Službenom glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/09-01/13
UR.BROJ: 2149/01-01-09-01
Našice, 16. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Slavko Vukšić, ing., v.r.
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12. Na temelju članka 30. točka 17. i članka 31. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/01., 3/03. i 2/06.) i članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 2/02. i 2/06.) Gradsko vijeće Grada
Našica, na 1. konstituirajućoj sjednici od 16. lipnja 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica
I.
Stjepan Pintarić, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća Grada Našica, izabire se za
predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u «Službenom
glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/09-01/14
UR.BROJ: 2149/01-01-09-01
Našice, 16. lipnja 2009.
PREDSJEDATELJ:
Slavko Vukšić, ing., v.r.
13. Na temelju članka 30. točka 17. i članka 31. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/01., 3/03. i 2/06.) i članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 2/02. i 2/06.) Gradsko vijeće Grada
Našica, na 2. sjednici od 16. lipnja 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Našica
I.
Valerija Sarajlić, dr. med., vijećnica Gradskog vijeća Grada Našica, izabire se za
predsjednicu Gradskog vijeća Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u «Službenom
glasniku Grada Našica».
KLASA: 021-05/09-01/15
UR.BROJ: 2149/01-01-09-01
Našice, 16. lipnja 2009.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, dipl.ing., v.r.

113
14. Na temelju članka 30. točka 7. i članka 35. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/01., 3/03. i 2/06.) i članka 13. i 34. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 2/02. i 2/06.) Gradsko vijeće Grada
Našica, na 2. sjednici od 16. lipnja 2009. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica
I.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica, izabiru se:
- za predsjednika - Vlado Keglević, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća
Grada Našica,
- za potpredsjednika - Josip Miletić, dipl.ing., vijećnik Gradskog vijeća
Grada Našica,
- za članove: - 1. Zdenko Dundović, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela
za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica
2. Živko Štefančić, dipl.iur., savjetnik gradonačelnika
Grada Našica za pravne poslove,
3. Valerija Sarajlić, dr. med., potpredsjednica Gradskog vijeća
Grada Našica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
«Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 021-05/09-01/13
UR.BROJ: 2149/01-01-09-01
Našice, 16. lipnja 2009.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, dipl.ing., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
1. Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.) i članka 38. točka 6. Statuta Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/01., 3/03. i 2/06.) Gradonačelnik Grada Našica, d o n o s i
PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA GRADA NAŠICA
ZA 2009. GODINU
I.
Planom prijama u službu u upravna tijela Grada Našica utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te planiran broj
vježbenika odgovarajuće spreme i struke.
II.
Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Našica utvrđuje se za razdoblje kalendarske
2009. godine (kratkoročni plan).
III.
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih odjela gradske uprave Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 10/08. i 5/09.) utvrđeni su nazivi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti te
potreban broj službenika i namještenika u upravnim tijelima gradske uprave Grada Našica, kako
slijedi:
RADNA MJESTA
VSS
VŠS
22
2
UKUPNO IZVRŠITELJA: 39

SSS
12

BROJ IZVRŠITELJA
NIŽA
3

IV.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 31. svibnja 2009. godine je sljedeće:
RADNA MJESTA
VSS
VŠS
11
3
UKUPNO IZVRŠITELJA: 28

SSS
11

BROJ IZVRŠITELJA
NIŽA
3
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V.
U upravna tijela Grada Našica za razdoblje kalendarske 2009. godine, prema potrebama i
prijedlozima upravnih tijela, planira se primiti u službu sljedeći broj službenika na neodređeno vrijeme
te vježbenika odgovarajuće spreme i struke,
kako slijedi:

-

jedan službenik visoke stručne spreme

-

dva vježbenika VSS – diplomirani ekonomist

-

jedan vježbenik VSS – diplomirani pravnik

VI.
U upravnim tijelima Grada Našica zaposlena je jedna pripadnica slovačke nacionalne manjine
na neodređeno vrijeme tako da je ostvarena zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u upravnim
tijelima Grada Našica.
VII.
Radna mjesta u upravnim tijelima Grada Našica popunjavaju se u skladu s osiguranim
financijskim sredstvima u Proračunu Grada Našica za 2009.
VIII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada
Našica“.
KLASA: 112-02/09-01/07
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 8. lipnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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2. Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.) i članka 15. Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih odjela gradske uprave Grada Našica („Službeni glasnika Grada Našica“, broj
9/08.) Gradonačelnik Grada Našica, d o n o s i
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela gradske uprave
Grada Našica
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih odjela gradske uprave Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 10/08.) u članku 8. u tabelarnom prikazu: „1. UPRAVNI ODJEL ZA
KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA“ , iza rednog broja 4.
dodaje se redni broj 5., koji glasi:

„5.

Viši upravni
referent za
stambeno-poslovni
prostor

Prati propise iz oblasti stambenog i poslovnog
prostora, uporabe javnih površina za oblike te
uporabe za koje se zaključuju ugovori, vodi
upravni postupak sukladno tim aktima i
propisima uključivo poslove uspostave
etažnog vlasništva, hipotekarnih osiguranja,
uspostave jedinstva nekretnina te utvrđivanja
i brisanja svojstva stana, vodi i ažurira
evidencije stambenog prostora, poslovnog
prostora i ugovorno korištenih javnih
površina u vlasništvu Grada, priprema i
provodi natječaje i poslove ugovaranja
zakupa, pribavljanja i otuđenja stambenog i
poslovnog prostora, obavlja stručne i
administrativne poslove za rad povjerenstava,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri
pročelnik.
Za svoj rad odgovoran je pročelniku Odjela.

1

VI/I. stupanj
stručne spreme,
viša upravna ili
ekonomska škola,
2 godine radnog
iskustva i položen
stručni ispit.“

Članak 2.
U članku 8. u tabelarnom prikazu „3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
EUROPSKE INTEGRACIJE“ kod rednog broja 3. mijenja se broj izvršitelja tako da se umjesto broja
„1“ stavlja broj „2“.
Članak 3.
U članku 8. u tabelarnom prikazu: „3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
EUROPSKE INTEGRACIJE“, redni broj 4. briše se.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 023-05/09-01/09
UR.BROJ: 2149/01-03-09-01

Našice, 15. lipnja 2009.

GRADONAČELNIK:

mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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3. Na temelju članka 44. točka 4. Statuta Grada Našica („Službeni glasnika Grada Našica“,
broj 6/01., 3/03. i 2/06.), Gradonačelnik Grada Našica, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica
(PPUGN-a) za javnu raspravu.
2. Prijedlog PPUGN-a upućuje se na javnu raspravu.
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada
Našica da kao nositelj izrade objavi javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUGN-a, s javnim
uvidom u vremenu od 29. lipnja do 15. srpnja 2009. godine te javnim izlaganjem 2. srpnja 2009.
godine.

KLASA: 350-01/08-01/04
UR.BROJ: 2149/01-023-09-52
Našice, 17. lipnja 2009.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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AKTI MANDATNE KOMISIJE
1. Na temelju članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 2/02. i 2/06.) Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Našica, u sastavu
Dušan Nekić, dipl.ing., predsjednik, te Valerija Sarajlić, dr. med. i Branka Baksa, članovi, na 1.
sjednici održanoj 16. lipnja 2009. godine, podnosi Gradskom vijeću Grada Našica sljedeće

IZVJEŠĆE
I.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica utvrdilo je i objavilo rezultate glasovanja za
članove Gradskog vijeća Grada Našica izabranih na izborima 17. svibnja 2009. godine prema
kojima su u Gradsko vijeće Grada Našica izabrani sljedeći vijećnici:
- s liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske stranke prava – HSP, koja je
dobila 10 mjesta, izabrani su:
1. mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.
2. Stjepan Pintarić, dipl.ing.
3. Krešimir Kašuba, dr. vet. med.
4. Valerija Sarajlić, dr. med.
5. Zdravko Rončević, dr. med.
6. Franjo Kanđera, dipl.ing.
7. Dušan Nekić, dipl.ing.
8. Branka Baksa
9. Milan Knežević
10. Silvija Lučevnjak, prof.
-

s liste Demokratske stranke Slavonske ravnice – Slavonska ravnica, koja je dobila 5
mjesta, izabrani su:
1. Slavko Vukšić, ing.
2. Antun Alošinac
3. Nenad Rončević
4. Stjepan Bosak
5. Ivan Matulić, dipl.iur.

-

s liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje – HDSSB, koja je dobila 2
mjesta, izabrani su:
1. Zvonko Ibriks
2. Hrvoje Šimić, dr. med.

-

s liste Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati – HNS, koja je dobila 1 mjesto,
izabran je:
1. Antun Kapraljević, ing.

-

s liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP, koja je dobila 1 mjesto, izabran je:
1. Stjepan Vujnović
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II.
Mandatna komisija utvrđuje da 26. svibnja 2009. godine mr. Krešimiru Žagaru, dipl.ing.
temeljem podnesene ostavke prestaje mandat u Gradskom vijeću Grada Našica sukladno članku 7.
podstavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“, broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.).
Sukladno članku 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave Hrvatska demokratska zajednica – HDZ za zamjenika vijećnika
koji će obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica odredila je
- Vladu Keglevića, dipl.ing., umjesto mr. Krešimira Žagara, dipl.ing.

III.
Mandatna komisija utvrđuje da 26. svibnja 2009. godine Krešimiru Kašubi, dr. vet. med.
temeljem podnesene ostavke prestaje mandat u Gradskom vijeću Grada Našica sukladno članku 7.
podstavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“, broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.).
Sukladno članku 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave Hrvatska demokratska zajednica – HDZ za zamjenika vijećnika
koji će obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica odredila je
- Josipa Miletića, dipl.ing., umjesto Krešimira Kašube, dr. vet. med.

IV.
Mandatna komisija utvrđuje da 5. lipnja 2009. godine Silviji Lučevnjak, prof. temeljem
podnesene ostavke prestaje mandat u Gradskom vijeću Grada Našica sukladno članku 7. podstavak
1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“, broj 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.).
Sukladno članku 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave Hrvatska demokratska zajednica – HDZ za zamjenika vijećnika
koji će obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica odredila je
- Vanju Prošića umjesto Silvije Lučevnjak, prof.

V.
Slijedom iznijetog Mandatna komisija utvrđuje da će dužnost vijećnika Gradskog vijeća
Grada Našica obnašati:
1. Vlado Keglević, dipl.ing.
2. Stjepan Pintarić, dipl.ing.
3. Josip Miletić, dipl.ing.
4. Valerija Sarajlić, dr. med.

5. Zdravko Rončević, dr. med.
6. Franjo Kanđera, dipl.ing.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dušan Nekić, dipl.ing.
Branka Baksa
Milan Knežević
Vanja Prošić
Slavko Vukšić, ing.
Antun Alošinac
Nenad Rončević
Stjepan Bosak
Ivan Matulić, dipl.iur.
Zvonko Ibriks
Hrvoje Šimić, dr. med.
18. Antun Kapraljević, ing.
19. Stjepan Vujnović.

VI.
Ovo Izvješće bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 021-05/09-01/11
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 16. lipnja 2009.

MANDATNA KOMISIJA:
Dušan Nekić, dipl.ing., predsjednik, v.r.
Valerija Sarajlić, dr.med., član, v.r.
Branka Baksa član, v.r.
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AKTI UPRAVNIH ODJELA
KLASA : 350-01/08-01/04.
URBROJ : 2149/01-06-09-53.
Našice, 17. lipnja 2009.
1. Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07.),
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica, kao nositelj izrade
objavljuje
Javnu raspravu
o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Našica
1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Našica (PPUGN-a).
2. U sklopu javne rasprave organiziran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna
PPUGN-a, u sobi broj 27/I zgrade Gradske uprave Grada Našica u Našicama, Pejačevićev trg 7., od 29.
lipnja do 15. srpnja 2009. godine, svakodnevno u radne dane, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
3. Javno izlaganje, uz suradnju stručnog izrađivača, tvrtke Institut IGH d.d. Zagreb,
održati će se u četvrtak, 2. srpnja 2009. godine, s početkom u 11,00 sati, u velikoj vijećnici zgrade
Gradske uprave Grada Našica u Našicama, Pejačevićev trg 7.
4. Pozivaju se građani i udruge da u vrijeme trajanja javne rasprave obave uvid u
Prijedlog izmjena i dopuna PPUGN-a, te svoje prijedloge i primjedbe upišu u knjigu primjedbi. Prijedlozi
i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se
uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
5. Građani i udruge mogu sudjelovati u javnoj raspravi i na način da o predloženim
rješenjima postavljaju pitanja na javnom izlaganju, na koje odgovaraju nositelj izrade, odgovorni voditelj
ili prema potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi plana, usmeno ili u pisanom obliku, prema
zahtjevima sudionika javne rasprave. Također, mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme
trajanja javnog izlaganja.
6. Krajnji rok do kojeg građani i udruge mogu Upravnom odjelu za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica (31500 Našice, Pejačevićev trg 7), dostaviti pisane
prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu je 31. srpanj 2009.
godine.
Ovaj rok se odnosi i na nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, glede dostave pisanih očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu.
Ako u navedenom roku isti ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi na Prijedlog
izmjena i dopuna PPUGN-a.
V. d. pročelnika:
Davorin Dvoržak, dipl.oec., v.r.
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GRADSKO IZBNORNO POVJERENSTVO GRADA NAŠICA
KLASA: 013-03/09-01/07
UR.BROJ: 2149/01-04-09-01
Našice, 10. lipnja 2009.
3. Na temelju članka 32. stavak 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana
i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07. i 125/08.) Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Našica na 13. sjednici od 10. lipnja 2009. godine, o b j a v l j u j e
IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata i
zamjenika kandidata za gradonačelnika Grada Našica
I.
Temeljem članka 32. stavak 1. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba kandidati i zamjenici kandidata su dužni u roku od 14 dana od objave
službenih rezultata nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne)
samouprave dostaviti završno izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih u izbornim promidžbama.
II.
U obvezi postupiti po točki I. u odnosu na Grad Našice bili su dužni sljedeći kandidati i zamjenici:
- kandidat: - mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.
- zamjenici kandidata: - Krešimir Kašuba, dr. vet. med.
- Hrvoje Šleder, ing.
- kandidat: - Slavko Vukšić, ing.
- zamjenici kandidata: - Jasmina Dvoržak, dipl.oec.
- Ivan Matulić, dipl.iur.
- kandidat: - Antun Kapraljević
- zamjenici kandidata: - Zvonko Ibriks
- Stjepan Vujnović
III.
Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Našica do dana objave ovog izvješća pristiglo je sljedeće
izvješće:
- mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., za izbornu promidžbu prikupio je 56.187,19 kuna.
Ostali kandidati i njihovi zamjenici izvješća nisu dostavili.
IV.
Ovo Izvješće bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica“ i putem Radija Našice d.o.o.
Našice.
PREDSJEDNICA:
Marina Godžirov, v.r.
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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: 2393000-182700005 (Proračun Grada Našica) s pozivom na broj 21 7706-matični broj poduzeća ili
22 7706 JMBG fizičke osobe s naznakom „Za Službeni glasnik Grada Našica“.

