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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97., 27/01.,
59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 33.stavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 10/09.) u članku 9. stavak
1. mijenja se i glasi:
„Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću može ostvariti
roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta temeljem Odluke o utvrñivanju mjerila za odreñivanje načina i
uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni Programa Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice, koje donosi Gradsko
vijeće“.
Članak 2.
U podnaslovu članka 12. koji glasi: „b) Uvjeti prihoda“, u drugom redu teksta iza riječi: „s tim
da“, dodaju se riječi: „prosječni mjesečni“.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o dodjeli poklona u novčanoj
vrijednosti roditeljima s područja Grada Našica za novoroñeno dijete („Službeni glasnik Grada
Našica“, broj 1/08.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Našica“.

KLASA: 550-01/10-01/02
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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2. Na temelju članka 33.stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik
Grada Našica“, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
O D L U K U
o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Našica
Članak 1.
U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 2/02.) u članku 2. stavku 4. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se
riječju: „Gradonačelnik“.
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača,
adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja“.
Članak 3.
U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
„U prijedlogu liste navode se imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adresa i broj važeće
osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja“.
Članak 4.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Gradsko izborno povjerenstvo Grada Našica sastavit će i putem Radija Našice d.o.o. Našice,
Oglasne ploče Grada Našica, službene web stranice Grada i oglasne ploče mjesnog odbora objaviti sve
pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i zbirnu listu u roku od 48
sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista“.
Članak 5.
U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Predsjednika i članove Gradskog izbornog povjerenstva te njihove zamjenike imenuje
Gradonačelnik“.
Članak 6.
U članku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:
„ - naziv liste,
- ime i prezime nositelja liste,
- pečat Gradonačelnika Grada Našica,
- serijski broj“.
Članak 7.
U članku 23. stavku 2. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 015-01/10-01/02
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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3. Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06. i
43/09.) i članka 33.stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Našica

Članak 1.
U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Našica („Službeni glasnik Grada
Našica“, broj 10/09.) u članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Ugostiteljski objekti iz skupine restorani: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica,
pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekti brze prehrane mogu raditi svakog radnog dana od
6,00 do 24,00 sata, a petkom na subotu i subotom na nedjelju, te uoči državnih blagdana i na državne
blagdane od 6,00 do 1,00 sat“.
U stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:
„- kavana, disco bar, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba, mogu raditi svakog dana od
6,00 do 24,00 sata, a petkom na subotu i subotom na nedjelju, te uoči državnih blagdana i na državne
blagdane od 6,00 do 1,00 sat“.

Članak 2.
Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik Grada Našica može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte
rješenjem, najduže za 1 sat, odrediti raniji završetak radnog vremena propisanog Odlukom Gradskog
vijeća u skladu sa sljedećim mjerilima:
-

ukoliko se učestalo remeti javni red i mir (osobito noću),
vrste i udaljenosti ugostiteljskog objekta od susjednih stambenih zgrada,
mogućnosti pristupa parkiranja vozila.“
Članak 3.

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

KLASA: 335-01/10-01/01
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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4. Na temelju članka 100. i 102. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“,
br. 76/07. i 38/09.) i članka 33. točka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj:
6/09.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREðENJA GRADA NAŠICA

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Grada Našica (u daljnjem tekstu:
Izmjene i dopune PPUGN-a).
Razlog je za Izmjene i dopune važećeg Prostornog plana ureñenja Grada Našica („Službeni
glasnik Grada Našica“, broj 11/06.) proširenje eksploatacijskog polja ciglarske gline „Kukljaš“, tvrtke
Slavonija IGM d.d. Našice i proširenje eksploatacijskog polja tehničko-grañevnog kamena „Torine“,
tvrtke Kamenolom Gradac d.d. Gradac Našički, kojima se pristupilo u svrhu omogućavanja daljnje
eksploatacije ciglarske gline, odnosno tehničko-grañevnog kamena.
Članak 2.
Izmjene i dopune PPUGN-a sadržane su u elaboratu „Izmjene i dopune Prostornog plana
ureñenja Grada Našica“, koji je sastavni dio ove Odluke, izrañenom po stručnom izrañivaču, tvrtka
INSTITUT IGH d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša pod brojem: 3210-317/09. u veljači
2010. godine, a sadrži:
A)
I.
0.
1.
2.
3.

TEKSTUALNI DIO
OBRAZLOŽENJE
Uvod
Polazišta
Ciljevi prostornog razvoja i ureñenja
Plan prostornog ureñenja

UVOD U ODREDBE ZA PROVOðENJE
II.

ODREDBE ZA PROVOðENJE

B)

GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI

0.
1.0.
1.0.-1
1.0.-2
3.1.
3.1.-1
3.1.-2

Područja izmjena i dopuna
Korištenje i namjena prostora i promet – legenda
Korištenje i namjena prostora i promet (lokacija Torine)
Korištenje i namjena prostora i promet (lokacija Kukljaš)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština, graditeljska
baština, arheološka baština i memorijalna baština – legenda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština, graditeljska
baština, arheološka baština i memorijalna baština (lokacija Torine)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština, graditeljska
baština, arheološka baština i memorijalna baština (lokacija Kukljaš)

1:100 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
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3.2.

3.2.-1

3.2.-2

3.3.
3.3.-1
3.3.-2

C)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih
mjera ureñenja i zaštite i područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite – legenda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih
mjera ureñenja i zaštite i područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite (lokacija Torine)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih
mjera ureñenja i zaštite i područja i dijelovi primjene planskih mjera
zaštite (lokacija Kukljaš)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja: tlo, vode i
posebna namjena – legenda
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja: tlo, vode i
posebna namjena (lokacija Torine)
Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja: tlo, vode i
posebna namjena (lokacija Kukljaš)

1: 25 000

1: 25 000

1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000
1: 25 000

OBVEZNI PRILOZI
Izvod iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije
Izvod iz Prostornog plana ureñenja Grada Našica
Stručne podloge na kojima se temelje prostorno-planska rješenja
Popis sektorskih dokumenata i propisa
Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom
ureñenju i gradnji (NN, 76/07. i 38/09.)
Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana reñenja
Grada Našica
Sažetak za javnost (zaseban prilog)

II.

ODREDBE ZA PROVOðENJE

Članak 3.
U članku 169. Odredbi za provoñenje, iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8., koji glase:
„Unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Seona zabranjuju se sljedeće aktivnosti:
- formiranje deponija i odlaganje bilo kakvih otpadaka,
- izgradnja industrijskih i sličnih postrojenja,
- formiranje skladišta nafte, naftnih derivata i bilo kakvih kemikalija,
- eksploatacija mineralnih sirovina,
- formiranje tovilišta,
- izgradnja prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda,
- pranje vozila i slične djelatnosti.
Odreñene aktivnosti unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Seona mogu se dopustiti ako se
hidrogeološkim elaboratom utvrdi da neće biti utjecaja na podzemne vode i istim odrede uvjeti
provoñenja aktivnosti.
Sukladno odredbama Zakona o vodama, za vañenje kamena na području značajnom za vodni
režim i u zonama sanitarne zaštite izvorišta, pored uvjeta propisanih Zakonom o rudarstvu, potrebno
je ishoditi i vodopravnu dozvolu.“
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Članak 4.
Članak 210. mijenja se i glasi:
"Na području Grada Našica nalazi se jedan preventivno zaštićeni arheološki lokalitet, trinaest
arheoloških lokaliteta koji su u postupku preventivne zaštite, te šest evidentiranih arheoloških
lokaliteta iz prapovijesnog i srednjovjekovnog razdoblja.
Preventivno zaštićeni:
"GRADAC NAŠIČKI - "Crni potok", prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište"
U postupku preventivne zaštite:
MARTIN – ''Baštine'', antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Bare'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica I'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica II'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica III'', prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARTIN – ''Grbavica IV'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
ZOLJAN - ''Grbavica'', prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,
NAŠICE – ''Šipovac'', prapovijesno arheološko nalazište,
NAŠICE – ''Ul. R. Boškovića'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
NAŠICE – ''Ul. R. Boškovića - uz prugu'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARKOVAC NAŠIČKI – ''Stara Branjevina'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARKOVAC NAŠIČKI – ''Male Livadke'', srednjovjekovno arheološko nalazište,
MARKOVAC NAŠIČKI – ''Orašje'', prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište.
Evidentirani:
GRADAC – ''Bedemgrad'', srednjovjekovno nalazište koje se nalazi unutar područja zaštite
registriranog profanog kulturnog dobra, srednjovjekovnog grada Bedemgrada u Gradcu,
NAŠICE – ''Samostan klarisa'', srednjovjekovno nalazište koje se nalazi unutar zaštićene povijesno
urbanističke cjeline grada Našice (zona I),
NAŠICE – ''Ciglana'', prapovijesno i srednjevjekovno arheološko nalazište,
VUKOJEVCI – ''Jabukovac'', prapovijesno nalazište,
VUKOJEVCI – ''Kelešinac'', prapovijesno nalazište,
VUKOJEVCI – ''Vukojevačka strana'', prapovijesno nalazište.“
Članak 5.
U članku 211. iza riječi "(NN 69/99., 151/03., 157/03.)" dodaje se "i Pravilnikom o
arheološkim istraživanjima (NN 30/05.)."
Članak 6.
U članku 212. stavak 2. riječi "10 cm" zamjenjuju se riječima "40 cm".
U članku 212. stavak 2. iza riječi "Sva izgradnja" dodaju se riječi "i eksploatacija
tehničko-grañevnog kamena".
Članak 7.
U članku 213. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Evidentiranom arheološkom lokalitetu "Ciglana" nije definiran položaj i rasprostranjenost.
Radi njegove daljnje identifikacije te otkrivanja i drugih mogućih nalazišta na području Izmjena i
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Našica, kojim se ureñuje proširenje eksploatacijskog polja
ciglarske gline Kukljaš, potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i
dokumentiranje, temeljem kojih će se odrediti mjere zaštite nalazišta i nalaza."
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Članak 8.
Članak 214. mijenja se i glasi:
„Takoñer, ukoliko bi se na preostalom području Grada, a time i obuhvata Izmjena i dopuna
Prostornog plana ureñenja Grada Našica, kojim se ureñuje eksploatacijsko polje tehničko-grañevnog
kamena Torine i eksploatacijsko polje ciglarske gline Kukljaš, prilikom izvoñenja grañevinskih ili bilo
kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti te o
navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Osijeku kako bi se, sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o arheološkim istraživanjima, poduzele
odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza."
Članak 9.
U članku 253. u podnaslovu „a) po posebnom propisu“, pod točkom „Eksploatacija mineralnih
sirovina“ iza alineje 2. dodaju se alineje 3. i 4., koje glase:
- planirano eksploatacijsko polje "Torine 2",
- planirano eksploatacijsko polje "Kukljaš"

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Uvid u Izmjene i dopune PPUGN-a može se izvršiti u službenim prostorijama Grada Našica,
na prvom katu zgrade gradske uprave u Našicama, Pejačevićev trg 7 te na web stranici grada
(www.nasice.hr).
Članak 11.
Izmjene i dopune PPUGN-a izrañene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog
vijeća Grada Našica i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica.
Jedan izvornik čuva se u pismohrani Grada Našica, a po jedan izvornik, zajedno s ovom
Odlukom, dostavlja se:
- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva;
- Zavodu za prostorno ureñenja Osječko-baranjske županije;
- Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
Dva izvornika, zajedno s ovom Odlukom, dostavljaju se Upravnom odjelu za prostorno
ureñenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Našica".
KLASA : 350-01/08-01/04.
URBROJ : 2149/01-02-10-74
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag. ing. aedif., v.r.
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5. Na temelju članka 33. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada
Našica“, broj 06/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
ODLUKU
O PRISTUPANJU UDRUZI LOKALNA AKCIJSKA
GRUPA „KARAŠICA“

I.
Grad Našice pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa „Karašica“ (u daljnjem tekstu:
LAG), koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa gradova i općina s područja djelovanja u
svrhu ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave razvijanjem
sinergije i umrežavanja izmeñu svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja
te drugo navedeno u Statutu LAG-a.

II.
Grad Našice prihvaća Statut LAG-a „Karašica“, usvojen na sjednici Osnivačke skupštine
LAG-a.
III.
Grad Našice stječe sva prava i obveze člana LAG-a danom osnivanja LAG-a.
Prava su Grada Našica, kao člana LAG-a, birati i biti biran u sva tijela LAG-a, sudjelovati u
utvrñivanju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAG-a,
sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava utvrñena Statutom LAG-a.

IV.
Obveza je Grada Našica redovito plaćati članarinu koju, u skladu sa Statutom LAG-a, odredi
Upravni odbor LAG-a, te pomagati rad LAG-a dotacijom iz svog Proračuna u skladu s mogućnostima
Grada Našica.
V.
Predstavnik Grada Našica u LAG-u je gradonačelnik mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., ili osoba
koju on ovlasti da zastupa Grad.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Našica“.
KLASA: 007-02/10-01/04
URBROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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6. Na temelju članka 33. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br. 6/09.),
Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o otkupu grañevinskog zemljišta

I.
Za potrebe gradnje javno-prometnih površina u Našicama, Grad Našice otkupit će od vlasnika
Vlade Frketića iz Osijeka neizgrañeno grañevinsko zemljište u k.o. Našice, označeno kao k.č.br.
3150/2 površine 478m2 i k.č.br. 3151/1 površine 931m2, po ukupnoj cijeni od 400.000,00 kuna plativo
u tri obroka.
II.
Grad Našice zaključit će s Vladom Frketićem i tvrtkom «Našički vodovod» d.o.o. iz Našica
izvansudsku nagodbu tekst koje je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
III.
Po zaključenju nagodbe iz točke II. Ove Odluke Grad Našice i Vlado Frketić zaključit će
kupoprodajni ugovor tekst kojeg je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio kao i Dodatak tom
kupoprodajnom ugovoru, kojim se u članku 3. stavak 2. riječi 3% (tri posto) zamjenjuju riječima 5%
(pet posto).
IV.
Izvansudsku nagodbu iz točke II. i ugovor iz točke III. Ove Odluke u ime Grada Našica
potpisat će Gradonačelnik Grada Našica.

KLASA : 944-01/07-01/07
UR.BROJ : 2149/01-01-10-04
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA :
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.

21

7. Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.), članka 4. Odluke o socijalnoj skrbi ( „Službeni
glasnik Grada Našica“ 10/09.) i članka 33. stavak 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7.sjednici od 11. ožujka 2010.
godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u
2010. godini

I.
Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za
razvoj socijalne skrbi u Gradu Našicama, te utvrñena visina i raspored sredstava za financiranje
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Našicama u 2010. godini.

II.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2010. godini sadrži:
-

pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih obitelji,
pomoć za ogrjev socijalno ugroženih obitelji,
jednokratne novčane pomoći,
pomoć za novoroñeno dijete,
stipendiranje studenata,
financiranje toplog obroka u osnovnim školama za djecu iz socijalno ugroženih
obitelji,
- financiranje udjela roditelja djece slabijeg imovnog stanja u cijeni Programa
Dječjeg vrtića «Zvončić» Našice,
- financiranje prijevoza djece predškolske dobi,
- prijevoz srednjoškolske djece.
III.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Našicama u
2010. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu i rasporeñuju se ovako:

Pomoć za troškove stanovanja socijalno
ugroženih obitelji .................................
Pomoć za ogrjev socijalno ugroženih
obitelji …………………………………
Jednokratne novčane pomoći …………
Pomoć za novoroñeno dijete …………...

445.550,00 kuna
276.450,00 kuna
183.000,00 kuna
190.000,00 kuna

Stipendiranje studenata
Stipendije Grada Našica .........................

294.000,00 kuna
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Financiranje toplog obroka u osnovnim školama
Topli obrok u osnovnim školama ...........

165.000,00 kuna

Financiranje udjela roditelja djece slabijeg
imovnog stanja u cijeni Programa Dječjeg
vrtića “Zvončić” Našice
Troškovi financiranja prehrane djece obitelji
slabog imovnog stanja …………….. ..........
Prijevoz djece predškolske dobi …………..
Financiranje udjela roditelja u cijeni
programa dječjih jaslica s područja
Grada Našica ………………………………
Prijevoz srednjoškolske djece……. ……..
UKUPNO:

100.000,00 kuna
150.000,00 kuna

400.000,00 kuna
120.000,00 kuna
2.324.000,00 kuna

IV.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Našica za donošenje pojedinačnih odluka i
drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.
V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti Grada Našica i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
VI.
Ovaj Program bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 550-01/10-01/01
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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8. Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06.
i 150/08.) i članka 33. stavka 1.podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada
Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu Grada Našica u 2010. godini
I.
Ovim Programom utvrñuju se javne potrebe u športu od značenja za Grad Našice u
2010. godini, visina sredstava za financiranje javnih potreba u športu te njihov raspored.
II.
Javne potrebe u športu od značenja za Grad Našice su:
- aktivnosti, poslovi i djelatnosti u vezi s poticanjem i promicanjem športa,
treningom, organiziranjem i provoñenjem sustava domaćih i meñunarodnih natjecanja, te općom i
posebnom zdravstvenom zaštitom športaša;
- provoñenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;
- djelovanje športskih udruga i Športske zajednice Grada Našica;
- ostali programi.
III.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značenja za Grad Našice
osigurana su u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu, i ovisno o kvaliteti športova, klubova,
pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata, rasporeñuju se kako slijedi:
- Boćarski klub „Brezik“ Brezik Našički …………….
9.000,00 kn
- Boćarski klub „Wels“ Velimirovac …………………
9.000,00 kn
- Društvo pedagoga tjelesne kulture Našice ………….
- Kajak kanuu klub „Našice“ Našice …………………
- Karate klub „Nexe“Našice ………………………….
12.000,00 kn
- Košarkaški klub „Našice“ Našice ………………….
85.000,00 kn
- Kuglački klub „Našice“ Našice …………………….
12.500,00 kn
- Malonogometni klub „Našice“ Našice …………….
- Nogometni klub „Brezik“ Brezik Našički ………….
19.000,00 kn
- Nogometni klub „Croatia“ Velimirovac …………..
21.000,00 kn
- Nogometni klub „Lañanska“ Lañanska …………….
19.000,00 kn
- Nogometni klub „Lila“ Lila ………………………..
23.000,00 kn
- Nogometni klub „Martin“ Martin ………………….
- Nogometni klub „Našk“ Našice ……………………
260.000,00 kn
- Nogometni klub „Omladinac“ Vukojevci ………….
21.000,00 kn
- Nogometni klub „Radnik“ Našice ………………….
19.000,00 kn
- Nogometni klub „Victoria“ Markovac Našički …….
21.000,00 kn
- Nogometni klub „Vihor“ Jelisavac ………………..
26.000,00 kn
- Nogometni klub „Zoljan“ Zoljan ………………….
21.000,00 kn
- Nogometno središte Našice ………………………..
- Planinarsko društvo „Krndija“ Našice …………….
- Prva dječja sportska akademija Našice ……………
- Rukometni klub „Nexe“ Našice …………………..
150.000,00 kn
- Stolnoteniski klub „Našice“ Našice ………………
5.000,00 kn
- Streličarski klub „Lañanska“ Lañanska ……………..
- Streličarski klub „Našice“ Našice …………………..
- Streličarski klub tjelesnih invalida „Kuna“ Našice …
- Streljačka udruga „Veterani 132“ Zoljan ……………
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- Streljački klub „Našicecement“ Martin ……………..
- Šahovski klub „Radnik“ Velimirovac ………………
- Šahovski klub „Slavonac“ Našice …………………..
- Šahovski klub tjelesnih invalida „ŠAH-MAT“Našice
- Športska udruga tjelesnih invalida Našice ………….
- Športsko udičarsko društvo „Šaran“ Našice ………..
- Teniski klub „Našice“ Našice ………………………
- Udruga starih športova „Slavonac“ Našice …………
- Udruga za šport i rekreaciju „Sokol“ Našice ……….
- Ženski odbojkaški klub „Našice“ Našice …………..
Športska zajednica Grada Našica:
- programi prema HOO
……………………..
- školovanje stručnih kadrova ……………………….
- za rad i materijalne troškove Športske zajednice …..
- za novčane nagrade najboljim športašima …………
- za izdavačku djelatnost …………………………….
- za športsku ambulantu ……………………………..
Provoñenje dijela programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladeži:
- Školski športski savez Grada Našica ………………
- Školski športski klub „Mladost“ Našice ………….
- Školski športski klub „Tomislav“ Našice ………….
- Školski športski klub „Srednjoškolac“ Našice …….
- Školski športski klub „Vihor“ Jelisavac …………..

22.000,00 kn
23.500,00 kn
10.000,00 kn
35.000,00 kn
10.000,00 kn
50.000,00 kn
883..000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn

2.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
6.000,00 kn
4.000,00 kn
22.000,00 kn

- nerasporeñena sredstva za šport po odluci Športske
zajednice uz suglasnost Gradonačelnika ……………
UKUPNO:

102.400,00 kn
1.022.400,00 kn

Ostale potrebe za šport po odluci Gradonačelnika ….
SVEUKUPNO:

390.000,00 kn
1.412,400,00 kn

IV.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu iz točke III. ovog Programa u
iznosu od 1.022.400,00 kuna izdvajaju se iz Proračuna Grada Našica za 2010. godinu na račun
Športske zajednice Grada Našica.
Športska zajednica Grada Našica dužna je o izvršenju Programa javnih potreba iz
točke II. i utrošenih financijskih sredstava iz točke III. ovog Programa podnijeti godišnje izvješće
Gradskom vijeću Grada Našica u rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Proračuna
Grada Našica za 2010. godinu.
V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuju se Športska zajednica Grada Našica,
Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i
financije Grada Našica.
VI.
Ovaj Program bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 620-01/10-01/03
UR.BROJ: 2149/01-02-09-01
Našice, 11. ožujka 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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9. Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 33. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini za
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora (u daljnjem tekstu: Program) utvrñuje se ukupan
iznos sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture, izvori tih sredstava i njihov predvidiv
raspored na pojedine komunalne djelatnosti.
Članak 2.
Utvrñuje se ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju Programa u visini od 5,226.400,00 kuna.
Utvrñuje se komunalna naknada kao izvor sredstava za financiranje Programa u visini od 3,450.800,00
kuna.
Utvrñuju se ostali proračunski prihodi kao izvor sredstava za financiranje Programa u visini od
1.775.600,00 kuna.
Članak 3.
Utvrñuje se raspored sredstava namijenjenih financiranju Programa na pojedine komunalne djelatnosti
kako slijedi:
- za odvodnju atmosferskih voda
139.270,00 kn
- za održavanje čistoće – čišćenje javnih površina
669.538,00 kn
- za održavanje javnih površina
1,185.091,20 kn
- za održavanje nerazvrstanih cesta
1,642.500,80 kn
- za održavanje groblja
210.000,00 kn
- za održavanje javne rasvjete
1,380.000,00 kn
Članak 4.
Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrñen je Detaljnim
rasporedom sredstava za održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini, koji je sastavni dio ovog
Programa.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine odnosno do stupanja na snagu Programa
za 2011. godinu.
Klasa : 363-02/10-01/12
Urbroj : 2149/01-01-10-02
Našice, 11. ožujka 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
V I J E Ć A:
Stjepan Pintarić, mag. ing. aedif., v.r.
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Detaljan raspored sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godini
pozicija
I

II

III 1.

III 2.

III 3.

III 4.

III 5.

Vrsta posla
održavanje slivnika
zamjena dotrajalih slivnika
zamjena zacjevljenja
obnova cest. kanalske mreže
ukupno
čišćenje JP strojno-nogostupi
čišćenje JP strojno
čišćenje JP strojno
čišćenje JP ručno
čišćenje snijega strojno
čišćenje snijega ručno
ukupno
košenje zel.površina-strojno
košenje zel.površina-strojno
čišćenje zel.površina
cvjetne površine
održavanje živica
orezivanje i zamjena drvoreda
postava i ureñenje žardinijera
zaštita drvoreda
ukupno

jedinica
mjere
kom
kom
1
m
1
m

zahvat/
količina
129
18
200
300

jedinična
cijena
prilog I-a
1650,00
prilog I-c
40,00

iznos po
zahvatu
52920,00
29700,00
44650,00
12000,00

m
2
m
2
m
2
m
2
m
3
m

2

7260
26310
31140
8300
12060
30

0,20
0,20
0,20
0,50
0,30
50,00

1452,00
5262,00
6228,00
4150,00
3618,00
1500,00

40
30
20
61
16
12

2

6450
36060
42510
360
540
20
25
40

0,40
0,40
0,28

2580,00
14424,00
11902,80
180,00
7560,00
30000,00
16250,00
18000,00
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10
4
2
2

m
2
m
2
m
2
m
1
m
kom
kom
kom

održ.spomenika park. arhitekture
ukupno
održavanje dječjih igrališta
zamjena dotrajalih rekvizita
materijal za popravke
ukupno
održavanje klupa
zamjena dijelova klupa
pražnjenje koševa za otpatke
pražnjenje kontejnera
zamjena dotrajalih koševa
zamjena dotajalih kontejnera
ukupno
deratizacija / higijen.usluge
sanacija divljih deponija
higijeničarske usluge
ukupno

14,00
1500,00
650,00
450,00

broj
zahvata

372.400,00
372.400,00

prilog IV- e

rad.sati
kom
paušal.

400
20

50,00
1250,00

20000,00
25000,00

kom
kom
kom
kom
kom
kom

30
15
130
9
15
6

180,00
600,00
1,20
200,00
750,00
2500,00

5400,00
9000,00
156,00
1800,00
11250,00
15000,00

100
12

98000,00
3500,00
6000,00

2
5
8

tretman
Grad

20.000,00
25.000,00
25.000,00
70.000,00
2

ukupno poz. III
IV 1.

IV 2.
IV 3.

V
VI

strojna ugradnja kamena
sanacija udar rupa - asfalt
pojačano održavanje cesta
košenje bankina
ukupno
vodoravna cest. signalizacija
zamjena prom.znakova
ukupno
zimska služba - dežurstvo
zim. služba - čišćenje i posip.
ukupno
ukupno poz. IV
ukupno održavanje groblja
utrošak el.enrgije za JR
održavanje JR
zamjena dotrajalih dijelova JR
ukupno
SVEUKUPNO

ukupan
iznos
52.920,00
29.700,00
44.650,00
12.000,00
139.270,00
58.080,00
157.860,00
124.560,00
253.150,00
57.888,00
18.000,00
669.538,00
61.920,00
144.240,00
47.611,20
64.800,00
15.120,00
30.000,00
16.250,00
18.000,00
397.941,20

10.800,00
9.000,00
15.600,00
21.600,00
11.250,00
15.000,00
83.250,00
196.000,00
17.500,00
48.000,00
261.500,00
1.185.091,20

3

m
2
m
t
2
m
Grad
kom

tjedan
Operat.plan

svi MO
svi MO

1300
1800
800
66500

140,00
67,00
416,00
0,48

182000,00
120600,00
332800,00
31920,00

50

900,00

38820,80
45000,00

16
1480

6900,00
340,00

110400,00
503200,00

2

4
1

364.000,00
120.600,00
332.800,00
127.680,00
945.080,00
38.820,80
45.000,00
83.820,80
110.400,00
503.200,00
613.600,00
1.642.500,80
210.000,00
980.000,00
280.000,00
120.000,00
1.380.000,00
5.226.400,00
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10. Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br.
26/2003. – pročišćeni tekst, 82/2004., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 33. Statuta Grada Našica
(«Službeni glasnik Grada Našica», br. 6/09.), Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka
2010. godine, d o n i j e l o j e
PROGRAM
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (u daljnjem
tekstu: Program ), utvrñuju se:
- objekti i ureñaji komunalne infrastrukture koji se na području Grada Našica planiraju graditi u
2010. godini, s opisom poslova i procjenom troškova;
- financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja
djelatnosti.
Članak 2.
Pod gradnjom u smislu ovog Programa podrazumijeva se priprema izgradnje i izgradnja novih te
rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i opreme.
Članak 3.
Ovim Programom obuhvaćeni su objekti i ureñaji komunalne infrastrukture za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblja i mrtvačnice,
4. javnu rasvjetu,
5. pribavljanje zemljišta i drugu pripremu gradnje objekata iz točke 1.- 4. ovog stavka,
6. opskrbu pitkom vodom,
7. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
8. ostale objekte i opremu komunalne infrastrukture.
Utvrñuje se vrijednost Programa u ukupnoj visini od 9,015.000,00 kuna.
Utvrñuju se izvori financiranja za gradnju objekata i ureñaja iz stavka 1. točka 1., 2., 3., 4. i 5.
ovog članka u ukupnom iznosu od 5,530.000,00 kuna uz sljedeću strukturu izvora financiranja:
- komunalni doprinos ……………………. 1,000.000,00
- kapitalne pomoći Države i Županije … .... 1,400.000,00
- Fond za zaštitu okoliša i energ.učink..…... 320.000,00
- ostali proračunski prihodi …...…..…… 2,810.000,00
Utvrñuju se izvori financiranja za gradnju objekata i ureñaja iz stavka 1. točka 6., 7. i 8. ovog
članka u ukupnom iznosu od 3,485.000,00 kuna uz sljedeću strukturu izvora financiranja:
- priključne takse ……………………….
1,230.000,00
- Fond za zaštitu okoliša i energ.učink.….
180.000,00
- ostali proračunski prihodi …………..…… 2,075.000,00
Članak 4.
Prikaz objekata i ureñaja komunalne infrastrukture, koji će se graditi u 2010. godini, s opisom
posla, lokacijom gradnje, procijenjenim troškovima i rekapitulacijom za svaku grupu djelatnosti s
naznakom izvora financiranja, sadržan je u tablicama A i B, kako slijedi:
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Tablica A
ULAGANJA U OBJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA

2010.

Objekti i ureñaji javnih površina
Red
broj

Naziv
objekta / ureñaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

obor.odvod. i jav.površ.
obor.odvod. i jav.površ.
obor.odvod. i jav.površ.

dječja igrališta
projekt inženjering
jav.promet.površine
jav.promet.površine
DPU-urbanizam
UPU_urbanizam
izmj. i dop.PPUGN
Izvor financiranja :

Lokacija

Vrsta
zahvata

Procjena
troškova

Zona
KD
I
I
II
I-IV
II
II
I
II
I-II
I-IV

UKUPNO

30.000
350.000
35.000
50.000
30.000
150.000
25.000
90.000
320.000
85.000
1.165.000

II
I

Količina

dokumentacija

Našice, Braće Radić
Našice, Braće Radić
Našice, J.J.Stross.
područje Grada

invest.održavanje
dokumentacija

SRC, parkiralište na 3149

dokumentacija

Trnjak
Trg I.Kršnjavog
Urbarija
grad Našice
GRAD NAŠICE

dokumentacija
dokumentacija
dokumentacija
dokumentacija
dokumentacija

Komunalni doprinos
Proračun Grada

215.000
950.000

400 m

oprema

Objekti i ureñaji nerazvrstanih cesta
11
12

parcelacija
javne.promet.površine

13
14
15
16
17

18
19

naselje A.Cesarca
ð.ðakovića – II. faza

izrada dokument.
izgradnja+nadzor

340 m

35.000
1.100.000

javne.promet.površine

Tavanačka ulica

rekonstrukcija

320 m

350.000

I

javne.promet površine

odvojak ul.Z.Hermana

dokumentacija

40.000

II

projekt inženjering
cesta
javne.promet površine

M.Špicera s odvojkom
Lañanska
Ind. zona- Faza 1b

dokumentacija

izgradnja+nadzor

650 m
480 m
UKUPNO

100.000
150.000
750.000
2.525.000

II
IV
V

Izvor financiranja:

Komunalni doprinos
Proračun Grada

325.000,00
2.200.000,00

III
I-IV

UKUPNO

250.000
40.000
290.000

III
III
III
III

UKUPNO

200.000
250.000
400.000
250.000
1.100.000

Procjena
troškova

Zona
KD

70.000
200.000
80.000
50.000
50.000
450.000

II
II
I
I
II

mrtvačnica
ograde, obilježja, staze

adaptacija –II. faza

Objekti groblja i mrtvačnica
izgradnja – 1.
Martin
faza
područje Grada
invest.održavanje

Izvor financiranja:

Komunalni doprinos
Proračun Grada

90.000
200.000

mreža JR-e
mreža JR-e
mreža JR-e
mreža JR-e

Velimirovac, M.Gupca
Markovac, Osječka ulica
Jelisavac, I.Brnjika
Martin, B.Jelačića

rekonstrukcija
izgradnja I faza
izgradnja I faza
izgradnja I faza

Izvor financiranja:

Komunalni doprinos
Proračun Grada

170.000
930.000

Objekti javne rasvjete
20
21
22
23

Pribavljanje zemljišta, otkup i rušenje objekata i sl.
Vrsta
Lokacija
Količina
zahvata

Red
broj

Naziv
objekta / ureñaja

24
25
26
27
28

grañ.zemljište
grañ.zemljište
grañ.zemljište
grañ.zemljište
grañ.zemljište

odvojak Z.Hermana
preko pruge
Tavanačka
Franjevačka
Mavre Špicera

za cest/želj.prijelaz

Izvor financiranja:

Komunalni doprinos
Proračun Grada

200.000
250.000

za koridor ceste
za javni prostor
za koridor ceste
za koridor ceste
UKUPNO
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Tablica A
ULAGANJA U OBJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA
%
54,3
17,0
3,6
8,1
17,0
100,0

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
rekonstrukcija
adaptacija, oprema
otkup i sl.
dokumentacija
UKUPNO

3.000.000
940.000
200.000
450.000
940.000
5.530.000

2010.

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
komunalni doprinos
Fond za zaštitu okoliša
Kapit. pomoći države i županije
Ostali prorač.prhodi

1.000.000
320.000
1.400.000
2.810.000

18,1
5,8
25,3
50,8

UKUPNO

5.530.000

100,0

UKUPNO PO ZONAMA
I
2.145.000
II
960.000
III
1.350.000
IV
150.000
V
750.000
I-IV
175.000

%
38,7
17,4
24,4
2,7
13,6
3,2

UKUPNO

100,0

5.530.000

Tablica B
ULAGANJA U OBJEKTE KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRIKLJUČNIH TAKSI I CIJENE USLUGE
I ULAGANJA U OSTALE OBJEKTE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2010.

Objekti i ureñaji za opskrbu pitkom vodom
Red
broj
1
2
3
4
5

Naziv
objekta / ureñaja
vodovod, kanalizacija
vodovod, plin
vodovod
vodovod
vodovod

Lokacija
Otona Ivekovića
odvojak Tavanačke
odvojak Z.Hermana
Sokolska
Mavre Špicera

Vrsta
zahvata
dokumentacija
dokumentacija
izgradnja
rekonstrukcija
rekonstrukcija

Količina

UKUPNO
Priključne takse
80.000
Proračun Grada
325.000
Objekti i ureñaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
kanalizacija
Velimirovac,Našice
kapital.pomoć
kanalizacija
Jelisavac,Lañ.Lila i dr.
kapital.pomoć
kanalizacija, d=300
odvojak Z.Hermana
izgradnja
infrastruktura
odvojak Z.Hermana
geod.usl. i takse
kanalizacija
odvojak ðure ðakovića
rekonstrukcija
UKUPNO
Izvori financiranja:
Priključne takse
1.150.000
Proračun Grada
1.530.000
Ostali objekti i ureñaji komunalne infrastrukture
odlagalište
Pepelane
dovrš.dokument.
odlagalište
Pepelane
Otkup, radovi
UKUPNO
Izvori financiranja :
Fond za zaštitu okoliša
180.000
Proračun Grada
220.000

Procjena
troškova
30.000
35.000
100.000
150.000
90.000
405.000

Izvori financiranja:

6
7
8
9
10

11
12

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja, rekonstrukcija
950.000
izgradnja,kapitalna
rekonstrukcijakapitalna
pomoć
2.300.000
kapitdokdmentacijaalna
dokumentacija pomoć
235.000
UKUPNO
3.485.000

%

500.000
1.800.000
200.000
30.000
150.000
2.680.000

140.000
260.000
400.000

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
priključne takse
1.230.000
Fond za zaštitu okoliša
180.000
Ostali proračunski izvori

2.075.000

UKUPNO

3.485.000
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Članak 5.
Vrijednost pojedinih radova i usluga iz ovog Programa utvrñena je na temelju predvidivih
količina i prosječnih cijena projektiranja i grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na
području Grada Našica.
Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova
koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvoñenje radova.

Članak 6.
Detaljan raspored i dinamiku utroška sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar
kalendarske godine utvrdit će Gradonačelnik Grada Našica uz usuglašavanje s planovima tvrtki koje
imaju javne ovlasti za pojedine infrastrukturne sustave.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 7.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku njegova
donošenja.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Našica, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine, odnosno do početka stupanja na snagu
Programa za 2011. godinu.

Klasa: 363-02/10-01/11
Urbroj: 2149/01-01-10-02
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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11. Na temelju članka 33. stavaka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine, d
onijelo je
P LA N RADA
Gradskog vijeća Grada Našica za 2010. godinu
I.
Ovim Planom utvrñuju se osnovna pitanja i zadaci o kojima će Gradsko vijeće Grada Našica
raspravljati u 2010. godini u izvršavanju svojih funkcija i zadataka koji mu proizlaze iz zakona, Statuta
i drugih propisa, utvrñuju se nositelji izrade predmeta, te rokovi u kojima trebaju biti pripremljeni i
razmatrani na sjednicama.
II.
Pored razmatranja tekućih pitanja Gradsko vijeće u 2010. godini raspravljat će i odlučivati o
sljedećim predmetima po mjesecima, kako slijedi:
Ožujak
1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Policijska postaja Našice.
2. Program održavanja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u 2010. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša Grada Našica.
3. Program izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u 2010. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša Grada Našica.
4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Našicama u 2010. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i
Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
5. Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2010. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i
Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
6. Odluka o pristupanju Udruzi Lokalna akcijska grupa “Karašica”.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i europske integracije Grada Našica.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u
2009. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša Grada Našica.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini.
Stručni nositelj: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša
Grada Našica.
Travanj
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Našica.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
2. Izvješće o radu Radija Našice d.o.o. Našice za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Radio Našice d.o.o. Našice.
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3. Izvješće o radu Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice.
4. Izvješće o radu Zavičajnog muzeja Našice za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Zavičajni muzej Našice.
5. Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Našica za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Našica.
6. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2009. godini na području Grada Našica.
Stručni nositelj izrade: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2009.
godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2009. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2009. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2009.
godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
Svibanj
1. Financijska izvješća o proračunskim primicima i izdacima Proračuna Grada Našica u 2009.
godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
2. Informacija o stanju obrtništva u 2009. godini na području djelovanja udruženja obrtnika
Našice.
Stručni nositelj izrade: Udruženje obrtnika Našice.
3. Izvješće Gradonačelnika Grada Našica o rezultatima obavljenih razgovora s obitelji
Pejačević u vezi povrata dvorca obitelji Pejačević.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu
okoliša Grada Našica.
4. Odluka o komunalnom redu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i
zaštitu okoliša Grada.

Lipanj
1. Izvješće o radu Našičkog vodovoda d.o.o. Našice za 2009. godinu.
Stručni nositelj izrade: Našički vodovod d.o.o. Našice.
2. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Našica.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje i
zaštitu okoliša Grada Našica.
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Srpanj
1. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Našica za razdoblje I. do VI. mjesec
2010. godine.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Našica za 2010. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice za radnu 2009./2010. godinu.
Stručni nositelj izrade: Dječji vrtić “Zvončić” Našice.
4. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području
Grada Našica.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i europske integracije
Grada Našica.
5. Plan zaštite i spašavanja na području Grada Našica.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i europske integracije
Grada Našica.
Rujan
1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Našicama za
razdoblje I. do VI. mjesec 2010. godine.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
2. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica za razdoblje I. do VI.
mjesec 2010. godine.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica za razdoblje I. do VI.
mjesec 2010. godine.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica za razdoblje
I. do VI. mjesec 2010. godine.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
Listopad
1. Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Našica u 2010. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i europske integracije
Grada Našica.
2. Strategija razvoja športa na području Grada Našica s posebnim osvrtom na
kriterije za raspodjelu sredstava športskim klubovima i udrugama.
Stručni nositelj izrade: Športska zajednica Grada Našica.
Studeni
1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Našica u 2011. godini.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i europske integracije
Grada Našica.
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja Grada Našica.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno ureñenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
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Prosinac
1. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Našicama za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
2. Program javnih potreba u kulturi Grada Našica za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
3. Program javnih potreba u športu Grada Našica za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
4. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
i Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Našica za 2010. godinu
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
6. Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Grada Našica.
7. Proračun Grada Našica za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2011. godinu.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
9. Projekcija Proračuna Grada Našica za razdoblje od 2012. do 2013. godine.
Stručni nositelj izrade: Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
III.
Za izvršenje ovog Plana zadužuje se predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik i pročelnici
gradskih upravnih odjela Grada Našica.
IV.
Ovaj Plan bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 021-05/09-01/38
UR.BROJ: 2149/01-01-10-02
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
.
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12. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti na području Grada
Našica za 2009. godinu.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 210-01/10-01/02
UR.BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 11. ožujka 2010.

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

13. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Našica za razdoblje srpanj-prosinac 2009.
godine.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 022-05/10-01/01
UR.BROJ: 2149/01-01-10-03
Našice, 11. ožujka 2010.

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

14. Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj
10/97. i 107/07.) i članka 33. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada
Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice koji je utvrdilo
Upravno vijeće na sjednici od 29. siječnja 2010. godine.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 601-01/10-01/03
UR.BROJ: 2149/01-01-10-02
Našice, 11. ožujka 2010.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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15. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 15. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) i članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/07.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11.
ožujka 2010. godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK
o upućivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za
izbor članova Savjeta mladih Grada Našica

I.
Gradsko vijeće Grada Našica upućuje javni poziv udrugama mladih i udrugama koje se
bave mladima, učeničkim vijećima te drugim registriranim oblicima organiziranja mladih s
područja Grada Našica za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada
Našica.
II.
Zadužuje se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za objavu poziva
i utvrñivanje konačnog prijedloga kandidata.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.

KLASA: 021-05/10-01/01
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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16. Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 15. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 7. sjednici od 11. ožujka 2010.
godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za usklañivanje Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Grada Našica i za
provoñenje javnog natječaja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
I.
Osniva se Povjerenstvo za usklañivanje Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za područje Grada Našica i za provoñenje javnog natječaja za
prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se
sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
U Povjerenstvo su imenovani:
- za predsjednika - Tomislava Kuricek, dipl.oec. iz Našica,
- za zamjenika predsjednika - Mirko Walter, dipl.ing. iz Našica,
- za članove - 1. Zdenko Dundović, mag.iur. iz Našica,
2. Miodrag Abičić, dipl.ing. iz Našica,
3. Dušan Nekić, dipl.ing. iz Našica.
II.
Zadaci Povjerenstva su usklañenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države za područje Grada Našica s novonastalim stanjem i potrebama kao i provoñenje
postupka javnog natječaja za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Našica i Odluci o raspisivanju
javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje
Grada Našica.
III.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
gospodarstvo i europske integracije Grada Našica.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenom glasniku
Grada Našica“.
KLASA: 021-06/10-01/02
UR.BROJ: 2149/01-01-10-01
Našice, 11. ožujka 2010.
PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif., v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
8. Na temelju članka 48. stavka 3 podstavka 6. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i
O D L U K U
o kriterijima i rasporedu sredstava u Proračunu Grada
Našica za 2010. godinu mjesnim odborima na
području Grada Našica
I.
Sredstva za rad mjesnih odbora osigurana u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu
rasporeñuju se mjesnim odborima na području Grada Našica po sljedećim kriterijima:
1. po stanovniku mjesnog odbora prema popisu stanovništva iz 2001. godine u
iznosu od 35,00 kuna;
2. iznos od 20.000,00 kuna po mjesnom odboru;
3. sredstva od imovine mjesnih odbora, koja se ostvare tijekom godine;
II.
Prema kriterijima iz točke I. ove Odluke sredstva mjesnim odborima za 2010. godinu
rasporeñuju se:
a) po stanovniku mjesnog odbora:
- Mjesni odbor Brezik Našički ......
- Mjesni odbor Ceremošnjak .........
- Mjesni odbor Gradac Našički ......
- Mjesni odbor Granice ..................
- Mjesni odbor Jelisavac ................
- Mjesni odbor Lañanska ...............
- Mjesni odbor Lila .......................
- Mjesni odbor Londžica ...............
- Mjesni odbor Makloševac ..........
- Mjesni odbor Markovac Našički.
- Mjesni odbor Martin ..................
- Mjesni odbor Našice ..................
- Mjesni odbor Velimirovac .........
- Mjesni odbor Vukojevci .............
- Mjesni odbor Zoljan ...................
UKUPNO:

13.895,00 kn
4.410,00 kn
5.670,00 kn
6.685,00 kn
47.040,00 kn
13.300,00 kn
9.205,00 kn
7.840,00 kn
5.530,00 kn
60.025,00 kn
39.830,00 kn
286.055,00 kn
43.225,00 kn
34.895,00 kn
28.595,00 kn
606.200,00 kn

b) iznos od 20.000,00 kuna po mjesnom odboru;
c) ostvarena sredstva od imovine (najamnine) koja se ostvaruje
tijekom godine i koja se unosi u Proračun Grada Našica rasporedit
će se i koristiti za potrebe mjesnog odbora na čijem području su
i ostvarena, uz predočenje plana trošenja tih sredstava i odobrenje
Gradonačelnika.
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III.
Sredstva iz točke II. ove Odluke koristit će se za podmirenje svih troškova na području
djelovanja pojedinog mjesnog odbora prema odlukama Vijeća mjesnog odbora, a prema
sljedećim kriterijima:
- sredstva se mogu trošiti mjesečno do 1/12 ukupnog iznosa sredstava mjesnog odbora,
- maksimalni iznos sredstava za reprezentaciju za Mjesni odbor Našice iznosi 5.000,00
kuna godišnje,
- maksimalni iznos za reprezentaciju za mjesne odbore Jelisavac, Markovac Našički,
Martin, Velimirovac, Vukojevci i Zoljan iznosi 2.500,00 kuna godišnje,
- maksimalni iznos za reprezentaciju za mjesne odbore Brezik, Ceremošnjak, Gradac
Našički, Granice, Lañanska, Lila, Londžica i Makloševac iznosi 1.500,00 kuna
godišnje,
- maksimalni iznos sredstava za donaciju jednoj udruzi u mjesnim odborima iznosi
5.000,000 kuna godišnje, osim u Mjesnom odboru Našice, gdje iznosi 15.000,00
kuna godišnje.
IV.
Sredstva odobrena udrugama moraju se namjenski utrošiti od strane korisnika za
namjenu koja je navedena u odluci kojom su odobrena.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.

KLASA: 400-08/10-01/01
UR.BROJ: 2149/02-02-10-01
Našice, 26. veljače 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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9. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 6. Statuta Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica
za 2010. godinu za donacije udrugama

I.
Sredstva koja su osigurana u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu u razdjelu 7.
glava 1. konto broj 381 za donacije udrugama rasporeñuju se:
1. Savez udruženja invalida Našice ………… 30.000,00 kn
2. Udruga gluhih i nagluhih Našice ………… 7.500,00 kn
3. HVIDRA Našice ………………………… 30.000,00 kn
4. Udruga udovica Domovinskog rata Našice. 9.000,00 kn
5. Udruga hrvatskih branitelja „Hrvatski
sokol“ Našice ……………………………
9.000,00 kn
6. Udruga vukovarskih veterana Našice ……
9.000,00 kn
7. Udruga roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Našice ……………….
9.000,00 kn
8. Matica umirovljenika, Gradska udruga
Našice …………………………………… 15.000,00 kn
9. «Hrvatski domobran» Našice …………… 10.000,00 kn
10. Udruga liječenih od PTS-a Našice ……..
9.000,00 kn
11. Društvo «Naša djeca» Našice ………..... 12.000,00 kn
12. Društvo naša djeca Jelisavac …………..
5.000,00 kn
13. Liga protiv raka Našice ………………..
3.000,00 kn
14. Gljivarsko društvo „Našice“ Našice …..
10.000,00 kn
15. Udruga vinogradara i voćara Našice ….
7.000,00 kn
16. Udruga „Pčela“ Našice ………………..
7.000,00 kn
17. Nacionalna udruga Roma „Evropa“
Regionalni centar Našice ………………
2.500,00 kn
18. Udruga Zagoraca „KAJ“ Našice ………
7.000,00 kn
19. Udruga informatičara „Info“ Našice …..
4.000,00 kn
20. Udruga Reuma Našice …………………
2.000,00 kn
21. Udruga Klan Našice ……………………
3.000,00 kn
22. Hrvatsko katoličko društvo med. sestara..
2.000,00 kn
23. Hrvatsko katoličko liječničko društvo ….
2.000,00 kn
24. Udruga specijalne policije „Orao“
Orahovica - Našice………………………
2.000,00 kn
25. Udruga osoba s invaliditetom Našice…..
7.500,00 kn
26. Ekološka udruga „Priroda“ Našice…… .
4.000,00 kn
27. Forum udruga našičkog područja
FUNAP Našice………………………….
2.000,00 kn
28. Hrvatska udruga mladih „Osmjeh“ Našice… 2.000,00 kn
29. Udruga za kulturu življenja „DarNa“
Našice……… …………………………….. 2.000,00 kn
30. Planinarsko društvo „Krndija“ Našice…… 8.000,00 kn
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31. Ostale nepredviñene potrebe u tijeku
godine po odluci Gradonačelnika………......67.700,00 kn
32. Tekuće donacije iz sredstava mjesnih
odbora……………………………………… 36.000,00 kn
UKUPNO:

335.200,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivat će se sukladno članku 9. stavak 1. Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj 10/09.).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 400-08/10-01/02
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 18. veljače 2010.

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

2
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10. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 6. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica
za 2010. godinu za vatrogastvo
I.
Sredstva za rad vatrogasnih udruga osigurana u Proračunu Grada Našica za 2010.
godinu u razdjelu 4. glava 2. konto broj 381 rasporeñuju se kako slijedi:
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelisavac …….
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lila ………….
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Markovac Našički
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Velimirovac ….
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukojevci ……
6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zoljan ………..
7. Vatrogasna zajednica Našice ……………………
8. Tekuće donacije za nepredviñene potrebe u tijeku
godine prema odluci Gradonačelnika …………..
9. Tekuće donacije iz sredstava mjesnih odbora …...

15.915,00 kn
15.915,00 kn
15.915,00 kn
15.915,00 kn
15.915,00 kn
15.915,00 kn
12.510,00 kn
15.000,00 kn
30.000,00 kn

U K U P N O : 153.000,00 kn
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivat će se sukladno članku 9. stavak 1. Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj 10/09.).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 400-08/10-01/03
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 18. veljače 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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11. Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
(„Narodne novine“, broj 1/07.) i članka 48. stavka 3. podstavka 6. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

O D L U K U
o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama
u Gradu Našicama za 2010. godinu

I.
Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Grada Našica za 2010. godinu u
razdjelu 6. glava 2. konto broj 381 doznačivat će se političkim strankama koje participiraju članstvom
svojih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Našica.

II.
Iznos od 6.320,00 kuna po jednom vijećniku godišnje doznačivat će se političkim strankama u
tromjesečnim obrocima do 15. dana zadnjeg mjeseca u tromjesečju.

III.
Godišnji iznos sredstava političkim strankama prema kriterijima iz točke I. i II. ove Odluke iznosi:
1. Hrvatskoj demokratskoj zajednici…………………
50.560,00 kn
2. Demokratskoj stranci slavonske ravnice.. ……….
31.600,00 kn
3. Hrvatskoj narodnoj stranci ………………………..
6.320,00 kn
4. Hrvatskoj stranci prava ……………………………
12.640,00 kn
5. Socijaldemokratskoj partiji …. ……………………
6.320,00 kn
6. Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje 12.640,00 kn
UKUPNO:

120.080,00 kn

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 400-08/10-01/04
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 18. veljače 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
.
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12. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 6. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica», broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica
za 2010. godinu za vjerske zajednice
I.
Sredstva za rad vjerskih zajednica osigurana u Proračunu Grada Našica za 2010.
godinu u razdjelu 6. glava 3. konto broj 381 rasporeñuju se kako slijedi:
1. Franjevački samostan Našice ………………..
2. Požeška biskupija…………………………….
3. Evanñeoska crkva Našice…………………….
4. Župa Markovac Našički……………………...
5. Župa Velimirovac……………………………
6. Pravoslavna crkva Londžica…………………
7. Franjevački samostan – Franjevačka kronika..
8. Franjevački samostan – ureñenje samostana...
9. Tekuće donacije iz sredstva mjesnih odbora...
UKUPNO:

38.400,00 kn
9.600,00 kn
6.000,00 kn
14.400,00 kn
12.000,00 kn
4.400,00 kn
10.000,00 kn
100.000,00 kn
16.800,00 kn
211.600,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivat će se sukladno članku 9. stavak 1. Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“,
broj 10/09.).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Našica».

KLASA: 400-08/10-01/05
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 18. veljače 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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13. Na temelju članka 35. stavka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne novine», broj:91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00 i 114/01, 79/06.), članka 48. stavka 3
alineja 31. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica» broj 6/09.) Gradonačelnik Grada
Našica d o n o s i
O D L U K U
o odreñivanju statusa javnog dobra
I.
Odreñuje se status javnog dobra u općoj uporabi, kojim upravlja Grad Našice, poljski put, za
nekretnine označene kao:
- k.č.br. 549/93, put Makloševac, površine 234 čhv, k.o. Ceremošnjak,
- k.č.br. 549/123, put Makloševac, površine 477 čhv, k.o. Ceremošnjak.
II.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Našicama
provest će u zemljišnim knjigama otpis katastarskih čestica iz točke I. ove Odluke iz z.k. ul. broj 225,
te će izvršiti pripis u novi z.k.ul.
III.
Za provoñenje ove Odluke obvezuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
ureñenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom glasniku Grada
Našica».

KLASA: 940-01/10-01/03
URBROJ: 2149/01-05-10-01
Našice, 25. veljače 2010.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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14. Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj:
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 38/09. i 79/09.) i članka 48. stavka 3 podstavka 22. Statuta Grada Našica
(«Službeni glasnik Grada Našica» broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu „Našički vodovod“ d.o.o. Našice na prijedlog
Dopune cjenika komunalne usluge – odvoza komunalnog otpada, broj 664-09 od 29. siječnja 2010. godine.
2. Ovaj Zaključak bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 307-01/10-01/01
URBROJ: 2149/01-02-10-03
Našice, 16. veljače 2010.

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

15. Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne
novine», broj: 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» broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i
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) Natali Sikora, upr.iur., viši upravni referent za stambeno-poslovni prostoru u Upravnom odjelu
za komunalni sustav, prostorno ureñenje i zaštitu okoliša, član,
3) Zvonko Bukvić, ing., viši upravni referent za komunalni doprinos, javnu površinu i komunalni
red u Upravnom odjelu za komunalni sustav, zaštitu okoliša, član.
Za zamjenike članova imenuju se Boris Brajdić, dipl.ing. arh. i Božica Lachner.
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 Grada Našica.
V.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Grada Našica.
KLASA: 944-01/10-01/03
UR.BROJ: 2149/01-02-10-02

Našice, 10. ožujka 2010.

GRADONAČELNIK:

mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.
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AKTI NAŠIČKOG VODOVODA D.O.O. NAŠICE

Broj: 664-09
Našice, 22. veljače 2010.

2. Na temelju čl. 38. Društvenog ugovora sukladno članku 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03., 82/04., 110/04 - uredba i 178/04.) u predmetu
donošenja Dopune cjenika komunalne usluge - odvoz komunalnog otpada, direktor Društva, nakon
pribavljenih potrebnih suglasnosti odnosno po proteku 15 dana od dana zatražene suglasnosti ako ista
nije dostavljena od strane gradonačelnika odnosno načelnika jedinica lokalne samouprave na području
kojih ovo Društvo isporučuje navedene komunalne usluge, dana 22. veljače 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o donošenju Dopuna cjenika komunalne usluge – odvoz komunalnog otpada
s primjenom od 22. veljače 2010. godine
.
1. Sukladno dobivenim suglasnostima gradonačelnika odnosno načelnika jedinica lokalnih
samouprava, na području kojih ovo Društvo isporučuje komunalne usluge - odvoz
komunalnog otpada, utvrñuje se činjenica da je ispunjen uvjet iz članka 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu te se donose Dopune cjenika komunalne usluge - odvoz
komunalnog otpada u tekstu prijedloga broj 664-09 od 29. siječnja 2010., koji sada nosi broj
664-09 od 22. veljače 2010. s početkom primjene od 22. veljače 2010. godine.
2. Dopune cjenika iz prethodne točke sastavni su dio ove Odluke.
3. Ovu Odluku provest će Računovodstveno-financijska i Tehnička služba.
4. Ova Odluka s Dopunama cjenika objavit će se u službenim glasilima i na web stranicama
Grada Našica, Općine Donja Motičina i Općine Podgorač, te na oglasnoj ploči Našičkog
vodovoda.

DIREKTOR:
Oto Dudjak, dipl.oec., v.r.
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Broj: 664-09
Našice, 22.02.2010.

DOPUNE CJENIKA
KOMUNALNE USLUGE – ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
- S PRIMJENOM OD 22. veljače 2010.-

I.

U Cjeniku komunalne usluge - odvoz komunalnog otpada s primjenom od 01. siječnja
2010. broj: 664-09 od 24. prosinca 2009. (dalje: Cjenik) u točci “2.” iza stavke “b” dodaje se
stavka “c” koja glasi:
“c) Plastična vreća 120 l (1 kom – neto …………………………………….. 19,79 kn
PDV 23% ………………………………………………………………… 4,55 kn
Ukupno: ………………………………………………………………………24,34 kn

II.
Iza točke “2” Cjenika dodaje se točka “3” koja glasi:
“3. Cijene komualnih usluga odvoza komunalnog otpada navedene u točkama 1. i 2. ovog
cjenika utvrñene su na bazi odvoza komunalnog otpada s intenzitetom odvoza jednom u
tjednu”.

DIREKTOR:
Oto Dudjak, dipl.oec., 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 7706matični broj poduzeća ili 22 7706 MBG fizičke osobe s naznakom „Za Službeni glasnik Grada
Našica“.

