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Službeni glasnik

daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku
izrade Izmjena i dopuna PUP-a:
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, ZAGREB, Zvonimirova 4
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Osječko-baranjska, Inspekcija zaštite od požara, Osijek, p.p. 175
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i
prirodne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhačeva 27
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PUZS
Osijek, Osijek, Ribarska 1
- Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice, Pejačevićev trg 7.
- HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Osijek, Šetalište kardinala F.
Šepera 1a.
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb, DP «Elektroslavonija» Osijek, Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1a
88a.

- PLINACRO d.o.o. Zagreb, Zagreb, Savska cesta

- Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel
za vodno područje sliva Drave i Dunava, Osijek, Splavarska 2a
- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor održavanja,
Ispostava Osijek, Osijek, Vukovarska 122
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13.

Broj 6

Rok za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PUP-a od strane tijela i osoba određenih posebnim
propisima je najviše 30 dana od dana zaprimanja ove
Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE,
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I
DOPUNA PUP-a
Članak 18.
Do donošenja ovih Izmjena i dopuna PUP-a dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I
DOPUNA PUP-a
Članak 19.
Izvor financiranja izrade ovih Izmjena i dopuna
PUP-a je Proračun Grada Našica, iz sredstava podnositelja prijedloga samih Izmjena i dopuna PUP-a te vlastitih sredstava, razmjerno udjelu u cijeni izrade.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke nositelj izrade Izmjena i dopuna PUP-a obavijestit će javnost o
izradi Izmjena i dopuna PUP-a u dnevnim novinama
„Glas Slavonije“, na web stranici Grada (www.nasice.
hr), lokalnoj radio stanici (Radio Našice d.o.o. Našice)
i oglasnoj ploči Grada Našica.

- HT – hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Područje Osijek, Osijek, Kardinala A. Stepinca 8b

Članak 21.

- HEP – PLIN d.o.o. Osijek, Osijek, Cara Hadrijana 7.

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

- Našički vodovod d.o.o. Našice, Našice, Vinogradska 3.

KLASA : 350-02/11-01/05
URBROJ : 2149/01-01-11-07
Našice, 14. srpnja 2011.

- Vijeće mjesnog odbora Našice
ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PUP-a,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA PUP-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA
Članak 17.
Rok za izradu Izmjena i dopuna PUP-a je 90 dana.
Unutar planiranog roka nije sadržano vrijeme potrebno
za usuglašavanja, prethodnu i javnu raspravu o Izmjenama i dopunama PUP-a te pribavljanje propisanih suglasnosti i samo donošenje Izmjena i dopuna PUP-a.

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

39. Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. , 79/09. i
49/11.) i članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta
Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», br.
6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 15. sjednici od
14. srpnja 2011. godine, donosi
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Službeni glasnik

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu («Službeni
glasnik Grada Našica», br. 8/04., 2/08. i 6/10. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 15. iza stavka 3. dodaje
se novi stavak 4. koji glasi:
«Izuzetno, u slučaju kada se rješenje iz članka 9.
ove Odluke donosi kao privremeno na zahtjev Obveznika, rješenjem se može odobriti beskamatna obročna
otplata komunalnog doprinosa u najviše tri obroka s
trajanjem obročne otplate najduže šest mjeseci, odnosno najkasnije do donošenja rješenja kojim se rješava u
upravnoj stvari.»
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Grada Našica».
Klasa : 363-03/11-01/04
Ur.broj: 2149/01-01-11-02
Našice, 14. srpnja 2011.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag.dipl.aedif., v.r.
40. Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.
i 49/11.) i članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“ Službeni glasnik Grada
Našica”, broj 3/04.), Gradsko vijeće Grada Našica, kao
naručitelj, na 15. sjednici od 14. srpnja godine, donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za održavanje okomite
prometne signalizacije i cestovne opreme
nerazvrstanih cesta
(1) Poništava se javni natječaj za održavanje okomite prometne signalizacije i cestovne opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Našica na temelju
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
O b r a z l o ž e nj e:
Gradonačelnik Grada Našica donio je s nadnevkom 27. svibnja 2011. godine Odluku o objavi javnog
natječaja za održavanje okomite prometne signalizaci-
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je i cestovne opreme nerazvrstanih cesta na području
Grada Našica, temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, budući da je ranije zaključen četverogodišnji ugovor bio pred istekom važenja.
Na temelju navedene Odluke Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka za zaključenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Grada
Našica, pripremilo je potrebnu natječajnu dokumentaciju i raspisalo natječaj objavljen u “ Narodnim novinama”, br. 63. od 8. lipnja 2011. godine po rednim brojem
743.
Isto je Povjerenstvo o roku utvrđenom natječajnom dokumentacijom, dana 24. lipnja 2011. godine
pristupilo otvaranju prispjelih ponuda, a dana 27. lipnja
2011. godine i pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.
Povjerenstvo je utvrdilo da niti jedna od tri prispjele ponude ne ispunjava uvjete pravilnosti, prihvatljivosti i prikladnosti te je preporučilo Gradonačelniku
Grada Našica, a Gradonačelnik Grada Našica preporuku je prihvatio i uputio Gradskom vijeću Grada Našica
prijedlog za poništenje natječaja.
Na temelju iznesenog i ovlasti iz članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, gradsko vijeće grada Našica donijelo je odluku kao
u izreci.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor.
KLASA: 363-02/11-01/26
UR. BROJ:2149/01-01-01-11-10
Našice, 14. srpnja 2011.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Pintarić, mag. ing. aedif., v.r.
41. 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.,
38/09. i 153/09.), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.
i 36/09.) i članka 33. stavka 1. podstavka 7. Statuta
Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica» broj
6/09.) Gradsko vijeće Grada Našica, na 15. sjednici od
14. srpnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prodaju nekretnina

