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AKTI GRADONAČELNIKA
45. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 31.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

ODLUKU
o isticanju crne zastave na zgradu
Grada Našica
Članak 1.

46. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 31.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.), članka 42. stavka 1. Pravilnika o unutarnjim redu gradske uprave Grada Našica (“Službeni
glasnik Grada Našica”, broj 7/10.) u vezi s člankom
4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela
gradske uprave Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 9/08.), Gradonačelnik Grada Našica
donosi

Crna zastava na zgradu Grada Našica istaknut će
se u slučaju smrti predsjednika bivše Skupštine Općine
Našice od uvođenja višestranačke demokratske vlasti
te u slučaju smrti predsjednika bivšeg Izvršnog vijeća
od uvođenja višestranačke demokratske vlasti.

ODLUKU
o radnom vremenu i uredovnim danima u
gradskoj upravi Grada Našica

Članak 2.

Radno vrijeme u okviru četrdesetsatnog radnog
tjedna u gradskoj upravi Grada Našica raspoređuje se
na pet radnih dana u tjednu, i to od ponedjeljka do zaključno petka.

Crna zastava na zgradu Grada Našica istaknut će
se i u slučaju smrti bivšeg predsjednika Gradskog vijeća, bivšeg gradonačelnika te u slučaju smrti vijećnika
Gradskog vijeća, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, koji su u mandatu.

Članak 1.

Radno vrijeme u tijeku radnog dana određuje se od
7,00 do 15,00 sati.

Članak 3.

Članak 2.

Crna zastava na zgradu Grada Našica istaknut će
se u slučaju smrti djelatnika koji su uposleni u zgradi
Grada Našica.

Dnevni odmor tijekom svakog radnog dana određuje se u vremenu od 10,30 do 11,00 sati.

Članak 4.
Prigodan oproštajni govor pripremit će se za sve
slučajeve iz članka 1. i 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 022-05/10-01/05
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 18. studenoga 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim
odjelima gradske uprave Grada Našica je svaki radni
dan od 7,00 do 15,00 sati.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu u gradskoj upravi Grada
Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 3/96.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 113-01/10-01/06
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 21. listopada 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.
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47. Na temelju članka 29. stavak 1. alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07, 38/09), članka 3. stavak 1. alineja 2.
Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne
novine“ broj 111/07) i članka 48. stavka 3. točke 26.
Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Našica 2. studenoga 2010. godine d o n o s i

48. Na temelju članka 391.stavak 1 Zakona o vlasništvu («Narodne novine» broj 91/96., 68/98.,137/99
.,22/00.,73/00.,114/01.,79/06.,141/06.,146/08.,38/09 i
153/09. i članka 48. Statuta Grada Našica («Službeni
glasnik Grada Našica» broj 6/09), Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite
opće namjene Grada Našica

1. Grad Našice prodat će putem javnog natječaja
građevinsko zemljište na četiri lokacije, i to:

I.
Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene
Grada Našica.
II.
Struktura postrojbe je sljedeća:
- ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
- skupina se sastoji od 3 ekipe i
zapovjednika skupine,
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika,
zamjenika zapovjednika i bolničara.
Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Našica čini tim civilne zaštite opće namjene od 33 pripadnika.
III.
Postrojba civilne zaštite Grada Našica osniva se
kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja,
čiji su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja,
koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite.

ZAKLJUČAK
o prodaji građevinskog zemljišta

a) k.č.br.215/98, k.o. Granice, površine 2152 m²,
opisano kao zgrada, voćnjak, oranica Branjevina 12,
upisano u z.k.ul. broj 388, s pravom prvenstva kupnje u
korist vlasnika građevine na istoj čestici radi uspostave
jedinstva nekretnine, po početnoj natječajnoj cijeni od
9.442,55 kuna,
b) k.č.br. 2661/2, k.o. Našice, površine 241 m²,
opisano kao oranica ul. M. Gupca, upisana u z.k.ul.
broj 3510, s pravom prvenstva kupnje u korist vlasnika zemljišta koje se okrupnjuje, a prema Lokacijskoj
dozvoli KLASA: UP/I-350-05/10-01/16, URBROJ:
2158/1-01-22/16-10-4MB od 17. ožujka 2010. po početnoj natječajnoj cijeni od 95.171,38 kuna
c) k.č.br. 3082/2, k. o. Našice, površine 12 m²,
opisana kao put u gradu, upisana u z.k.ul. broj 3510, s
pravom prvenstva kupnje, u korist vlasnika većeg dijela gradive čestice, prema Potvrdi glavnog projekta
KLASA: 361-03/08-02/3006, URBROJ: 2158/1-0122/16-08-9, od 9. lipnja 2008. godine, po početnoj natječajnoj cijeni od 3.071,46 kuna.
d) k.č.br. 1111, k.o. Zoljan, površine 1993 m²,
opisana kao pašnjak Tajnovac, upisana u z.k.ul. broj
101, po početnoj natječajnoj cijeni od 29.149,62 kuna.

IV.

2. Utvrđuju se sljedeći bitni elementi natječaja:

Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Našica, obavit će Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek u suradnji s
MORH-om, Područni Odjel za poslove obrane Osijek.

a) građevinska zemljišta se kupuju na način «viđeno-kupljeno»,

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 810-01/10-01/11
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 2. studenoga 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.

b) obveza natjecatelja da uplate jamčevinu u
iznosu od 10 % od početne natječajne cijene,
c)
cama.

dostava pisanih ponuda u zatvorenim omotni-

3. Zaključak o odabiru najpovoljnijih ponuda donijet će Gradonačelnik Grada Našica na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju
nekretnina.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
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5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom
glasniku Grada Našica».
KLASA: 944-01/10-01/06
URBROJ: 2149/01-02-10-02
Našice, 22. listopada 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.

49. Na temelju članka 4. stavka 2 Odluke o uporabi javnih površina («Službeni glasnik Grada Našica» broj 8/04 i 9/08) Gradonačelnik Grada Našica
donosi

ZAKLJUČAK
o odobravanju uporabe javne površine
radi postavljanja mehaničkih
automata za svijeće
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50. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 2.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) i članka 2. Odluke o dodjeli stipendije
Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 5/08. - pročišćeni tekst, 9/08. i 7/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

ZAKLJUČAK
o broju korisnika i visini stipendije
Grada Našica za studijsku godinu
2010./2011.
I.
Grad Našice za studijsku godinu 2010./2011. dodijelit će studentima ukupno 35 (tridestpet) stipendija, od
toga 14 (četrnaest) stipendija studentima prve godine i
21 (dvadestijednu) stipendiju studentima kasnijih godina studija.
II.
Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 700,00
(slovima: sedamstotina) kuna mjesečno.

1. Odobrava se Obrtu «ALBA», Industrijska 1,
Pleternica, OIB: 98429643948, uporaba javne površine
radi postavljanja dvaju mehaničkih automata za svijeće
na sljedećim lokacijama:

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

- na dijelu k.č.br. 3418, k.o. Našice, između ograde groblja i pločnika, pored glavnog ulaza na gradsko
groblje u Našicama,

KLASA: 604-02/10-01/05
UR. BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 29. rujna 2010.

- na dijelu k.č.br. 3340, k.o. Našice, opisana kao
kuća, dvor i oranica V. Nazora., prema ulazu na gradsko groblje.
2. Javna površina daje se na uporabu na određeno
vrijeme, i to na rok od jedne godine.
3. Naknada za uporabu javne površine iznosi 50,00
kuna mjesečno po automatu, ukupno 100,00 kuna mjesečno.
4. Detaljni uvjeti postavljanja automata bit će
određeni Rješenjem Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica.
5. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
KLASA: 363-01/10-01/81
URBROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 11. listopada 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.

III.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.

51. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 2. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”,
broj 6/09.) i članka 9. i 10 Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 5/08. - pročišćeni tekst, 9/08. i 7/09.)
Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
stipendija Grada Našica studentima
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica
studentima imenuju se:
- za predsjednika: Krešimir Kašuba, dr. vet. med.,
zamjenik gradonačelnika Grada Našica,

Službeni glasnik

Broj 8

- za zamjenika predsjednika: Josip Drenovac iz
Brezika Našičkog,
- za članove:
1. Željko Filjak, prof., ravnatelj Srednje škole
Isidora Kršnjavoga Našice,
2. Vanja Prošić, vijećnik Gradskog vijeća Grada
Našica,
3. Josip Miletić, dipl. ing., vijećnik Gradskog
vijeća Grada Našica.
II.
Zadaci Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada
Našica studentima određeni su Odlukom o dodjeli stipendija Grada Našica studentima (“Službeni glasnik
Grada Našica”, broj 5/08. - pročišćeni tekst, 9/08. i
7/09.).
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SNJEŽANA KANĐERA, ravnateljica Dječjeg
vrtića “Zvončić” Našice, imenuje se za članicu Vijeća
prevencije Grada Našica u sklopu projekta “Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici”.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 021-06//10-01/01
UR. BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 21. listopada 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.

III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na godinu dana.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 604-02/10-01/04
UR. BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 29. rujna 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.

52. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 31.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Vijeća prevencije Grada Našica
u sklopu projekta “Organizacija prevencije
u lokalnoj zajednici”
I.
MARINA LAZAR, dipl. pedagoginja iz Našica,
razrješuje se dužnosti članice Vijeća prevencije Grada
Našica u sklopu projekta “Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici”.

53. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 17.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana u
Upravno vijeće Dječjeg vrtića
“Zvončić” Našice
I.
ALEKSANDRA TUTIĆ-RAJKOVIĆ iz Jelisavca
razrješuje se dužnosti članice u Upravom vijeću Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice.
II.
SNJEŽANA GRETIĆ iz Velimirovca imenuje se
za članicu u Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvončić”
Našice.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u “ Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 021-06/10-01/05
URBROJ: 2149/01-02-10-02
Našice, 17. studenoga 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing.
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54. Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.) i
članka 48. stavka 3. podstavka 13. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela
Grada Našica za 2010. godinu
I.
Planom prijma 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 prijma u službu u upravna tijela Grada Našica utvrđuje se za razdoblje kalendarske 2010. godine
(kratkoročni plan).
III.
Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj
7/10. i 8/10.) 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
BROJ IZVRŠITELJA
VSS
VŠS
SSS
NIŽA
22
2
10
2
UKUPNO IZVRŠITELJA: 36
IV.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na dan
29. listopada 2010. godine je sljedeće:
RADNA MJESTA
BROJ IZVRŠITELJA
VSS
VŠS
SSS
NIŽA
11
3
9
2
UKUPNO IZVRŠITELJA: 25
V.
U upravna tijela Grada Našica za razdoblje kalendarske 2010. 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:

Broj 8

- dva službenika VSS – diplomirani ekonomisti
- 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 2010. godinu.
VIII.
Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Našica za 2010. godinu (“Službeni glasnik Grada Našica”,
broj 5/10.).
IX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom glasniku Grada Našica“.
KLASA: 112-02/10-01/14
UR.BROJ: 2149/01-02-10-01
Našice, 29. listopada 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.

55. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08.)
i članka 48. stavka 3. podstavka 9. Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) na
prijedlog pročelnika gradskih upravnih odjela, Gradonačelnik Grada Našica d o n o s i

PRAV I LN I K
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
gradske uprave Grada Našica
Članak 1.
U Pravilniku u unutarnjem redu gradske uprave
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
7/10.) u članku 33. stavak 8. mijenja se i glasi:
“Broj izvršitelja: 2.”

Službeni glasnik

Broj 8
Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 023-05/10-01/06
URBROJ: 2149/01-03-10-01
Našice, 29. listopada 2010.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.
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