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AKTI GRADONAČELNIKA
13. 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, donosi

14. Na temelju članka 48. stavka 3. podstavka 31.
Statuta Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 6/09.) Gradonačelnik Grada Našica donosi

Izmjene Pravilnika
o unutarnjem redu gradske uprave
Grada Našica

I.

Članak 1.
U Pravilniku u unutarnjem redu gradske uprave
Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj
7/10. i 8/10.) u glavi V. podtočki 2.1. riječi: “komunalno gospodarstvo” zamjenjuju se riječima: “komunalni
sustav”.

ZAKLJUČAK
o odobravanju prodaje zemljišne čestice

Grad Našice odobrava Savezu Slovaka Republike
Hrvatske prodaju čestica k.č. broj 1231/7 površine 485
m2 i k.č. 1230/3 površine 5m2, koje čine jedinstvenu
građevinsku parcelu u zemljišnim knjigama ZK odjela
Općinskog suda u Našicama, koju im je Grad Našice
darovao 1993. godine za izgradnju Kulturnog doma
Slovaka Republike Hrvatske.
II.

Članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
“Radno mjesto: voditelj Odsjeka za komunalni sustav.”

Financijska sredstva koja će Savez Slovaka Republike Hrvatske ostvariti prodajom gore navedenih
čestica treba iskoristiti za adaptaciju i rekonstrukciju
zgrade budućeg Kulturnog doma Slovaka Republike
Hrvatske.

Članak 3.

III.

Članak 2.

Članak 27. stavak 7. mijenja se i glasi:
“Opis poslova radnog mjesta: 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 uključivo poslove uspostave etažnog vlasništva, hipotekarnih osiguranja, uspostave jedinstva nekretnina
te utvrđivanje 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 Odjela i voditelj Odsjeka; za svoj rad
odgovara voditelju Odsjeka.”
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 023-05/11-01/02
URBROJ: 2149/01-03-11-01
Našice, 18. veljače 2011.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Grada Našica”.
KLASA: 940-01/11-01/09
URBROJ: 2149/01-02-11-02
Našice, 23. veljače 2011.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl. ing., v.r.

15. Na temelju članka 48. stavka 3. alineja 31. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica»
broj 6/09.) i članka 2. Odluke o davanju gradskih stanova u najam («Službeni glasnik Grada Našica» broj
9/09.) Gradonačelnik Grada Našica donosi

ZAKLJUČAK
o uvrštavanju stambenog prostora
u stambeni fond Grada Našica
1. Stambeni prostor izgrađen na k.č.br. 399/1, k.o.
Granice, upisan u z.k.ul. broj 372, vlasništvo Grada
Našica, površine 50,55 m2, na adresi Kralja Tomislava
38, Granice, uvrštava se u stambeni fond Grada Našica.
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2. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Našica.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljen u «Službenom glasniku Grada Našica»
KLASA: 370-01/11-01/11
URBROJ: 2149/01-02-11-01
Našice, 24.veljače 2011.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

16. Na temelju članka 12. i 13. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 109/07.) i članka
55. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj
147/08. i 18/11.) i članka 48. stavka 3. Statuta Grada
Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 6/09.),
Gradonačelnik Grada Našica donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o popisu
nefinancijske imovine u vlasništvu
Grada Našica za 2010. godinu
1. Usvaja se Izvješće o popisu nefinancijske imovine u vlasništvu Grada Našica za 2010. godinu na dan
31. prosinca 2010. godine Povjerenstva za provedbu
postupka popisa i evidencije nefinancijske imovine u
vlasništvu Grada Našica. Izvješće o popisu nefinancijske imovine u vlasništvu Grada Našica čini sastavni
dio ovog Zaključka.
2. Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i financije Grada Našica da temeljem navedenog Izvješća
Povjerenstva s danom 31. prosinca 2010. godine obavi
sljedeće:
- popisanu i procijenjenu imovinu iz Izvješća, koja
nije evidentirana u poslovnim knjigama Grada Našica,
evidentira u istim;
- imovini iz Izvješća, koja je u poslovnim knjigama Grada Našica evidentirana u nerealnoj vrijednosti,
izvrši ispravak vrijednosti prema procijenjenoj vrijednosti koju je utvrdilo Povjerenstvo.
3. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica.
4. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Grada Našica“.
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KLASA: 021-06/10-01/03
URBROJ: 2149/01-02-11-07
Našice, 17. veljače 2011.
GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing., v.r.

IZVJEŠĆE O POPISU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
GRADA NAŠICA
NA DAN 31. 12. 2010. GODINE
Povjerenstvo u sastavu:
- Davorin Dvoržak, dipl.oec., potpredsjednik,
- Barbara Bando, dipl.iur., član,
- Natali Sikora, upr.iur.,član
- Zvonko Bukvić, ing., član
- Jurica Matek, dipl.oec., član,
- Goran Sikora, ekonomski tehničar,
izvršilo je povjerene mu zadatke na dan 31. prosinca 2010. godine kako slijedi:
- evidentirana je nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Našica, koja do sada nije bila evidentirana
u poslovnim knjigama Grada Našica ili je evidentirana djelomično s naglaskom na građevinske objekte,
zemljišta na kojima su izgrađeni objekti koje koriste
mjesni odbori (popis spomenutih objekata i zemljišta
nalazi se u privitku Izvješća i čini njegov sastavni dio);
- obavljena je identifikacija na terenu, katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, utvrđivanjem
katastarske čestice i adrese za svaku pojedinačnu imovinu;
- ostvarena je usporedba utvrđenog stanja na terenu sa stanjem u poslovnim knjigama Grada Našica,
te je utvrđena knjigovodstvena vrijednost nefinancijske
imovine,
- napravljen je popis građevinskih objekata i zemljišta, koji do sada nisu bili evidentirani prema adresi,
površini i katastarskoj čestici,
- utvrđena je procjena nabavne vrijednosti, ispravka vrijednosti i sadašnje vrijednosti objekata i zemljišta kao osnova za evidentiranje u poslovnim knjigama
Grada Našica.
- Izrađen je kratak elaborat za svaki objekt (skica premjera, identifikacija na karti u programu Arkod,
izračun površine i vrijednosti imovine).
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Ukupna procijenjena nabavna vrijednost imovine koju je potrebno evidentirati u poslovnim knjigama Grada Našica, odnosno ispraviti knjigovodstvenu
vrijednost u poslovnim knjigama iznosi 7.964.585,34,
ispravak vrijednosti 3.050.404,46 kune, odnosno sadašnja vrijednost 4.914.180,88 kuna.
Zadatak Povjerenstva izvršen je djelomično, dinamikom koju dopuštaju svakodnevne radne obveze članova Povjerenstva, te će se ista aktivnost kontinuirano
nastaviti i u 2011. godini odnosno do završetka povjerenog mu zadatka.
U privitku ovog Izvješća dostavljamo tablični
objekata i zemljišta, koja nisu evidentirana ili su djelomično evidentirana u poslovnim knjigama Grada Našica, s kratkim elaboratom za svaki objekt i zemljište
(identifikacija, skica, karta, procjena vrijednosti, gruntovni izvadak).

Broj 2

Ovo Izvješće dostavlja se na usvajanje Gradonačelniku Grada Našica, s prijedlogom da se utvrđena
neevidentirana imovina evidentira u poslovnim knjigama Grada Našica prema procijenjenim vrijednostima
iste, te da se za imovinu koja je evidentirana u poslovnim knjigama Grada Našica u nerealnoj vrijednosti izvrši ispravak vrijednosti prema procijenjenoj vrijednosti iste.
KLASA: 021-06/10-01/03
URBROJ: 2149/01-05-11-06
Našice, 17. veljače 2011.
ZA POVJERENSTVO:
potpredsjednik
Davorin Dvoržak, dipl.oec., v.r.
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AKTI UPRAVNIH TIJELA
1. Temeljem članka 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i
38/09.), Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica, kao nositelj
izrade DPU-a objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja
„Centar naselja Urbarija“ u Našicama
1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama (dalje u tekstu: DPU-a).
2. U sklopu javne rasprave organiziran je javni
uvid u Prijedlog DPU-a, u sobi broj 23/I zgrade gradske uprave Grada Našica u Našicama, Pejačevićev trg
7., od 14. ožujka do 12. travnja 2011. godine, svakodnevno u radne dane, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
3. Javno izlaganje, uz suradnju stručnog izrađivača, tvrtke Institut APE d.o.o. Zagreb, održat će se u petak, 18. ožujka 2011. godine, s početkom u 12.00 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 DPU-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 DPU-a za javnu raspravu je 29. travanj
2011. godine.
Ovaj rok se odnosi i na nadležna tijela, glede dostave pisanih očitovanja na Prijedlog DPU-a za javnu
raspravu. Ako u navedenom roku isti ne dostave pisana
očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi na Prijedlog DPU-a.
KLASA : 350-02/09-01/02.
URBROJ : 2149/01-05-11-50.
Našice, 2. ožujka 2011.
PROČELNIK:
Božo Papac, mag. ing. aedif., v.r.
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Izdavač: Grad Našice – odgovorni urednik: Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, Uređenje i izdavanje: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, Pejačevićev trg 7, telefon (031) 618-172, e-mail: grad@nasice.hr. Cijena pojedinog broja je 20,00
kn, a godišnja pretplata od 150,00 kn ostvaruje se uplatom na račun broj: 2500009-1827800005 (Proračun
Grada Našica) s pozivom na broj 21 7706 - matični broj poduzeća ili 22 7706 MBG fizičke osobe s naznakom
„Za Službeni glasnik Grada Našica“. Tisak: TISAK d.o.o. Našice.

