
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             G R A D  N A Š I C E 
                 Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-01/13 
UR.BROJ: 2149/01-01-21-1 
Našice, 14. prosinca 2021.  
  
  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada 
Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20 – pročišćeni tekst, 2/21 i 4/21 – 
pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica 
(„Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)   
 
 

S A Z I V A M 
4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica 

za dan 20. prosinac (ponedjeljak) 2021. godine 
 
 

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u 
Našicama s početkom u 16,00 sati.  

 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I     R E D: 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 23. rujna 2021. godine 
2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2020./2021. godinu 

Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice 
3. Prijedlog Izmjena Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2021. 

godinu 
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2021. godinu    
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2021. godinu. 
7. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. 
8. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru u 2021. godini 
9. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu  Republike Hrvatske u 2021. godini 

10. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini 
11. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini 
12. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2021. godini 
13. Prijedlog Izmjene Programa utroška turističke pristojbe za 2021. Godinu 
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Našica za 2021. godinu i projekcija za 

2022. i 2023. godinu  
15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2021. godinu 
16. Prijedlog Proračuna Grada Našica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu 
17. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2022. godinu 
18. Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu 
19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 



20. Prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 
2022. godinu 

21. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 
22. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u 2022. godini 
23. Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu  Republike Hrvatske u 2022. godini 

24. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 
zemjišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini 

25. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2022. godini 
26. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2022. godini 
27. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2022. godini 
28. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2022. godini 
29. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog državnog zemljišta na 

području Grada Našica 
30. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica 
31. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2022. godinu 
32. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada 

Našica za 2022. godinu 
33. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2022. godini 
34. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Našice 
35. Odluke o prihvatu ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama 
36. Prijedlog Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2022. godinu 
37. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Hrvatske narodne 

knjižnice i čitaonice Našice 
38. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Statuta Zavičajnog muzeja 

Našice 
39. Prijedlog Odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Našica 
40. Prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija u Gradu Našice 
41. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2022. godinu 
42. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Našica za 2022. Godinu 
43. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Našica u subvencioniranje kamatne stope na kredite iz projekta 

„Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. 
 
 U privitku poziva dostavljaju se i materijali uz predložene točke dnevnog reda. 
 
NAPOMENA: Predsjednik Gradskog vijeća, temeljem odredbi članka 58.a. Poslovnika Gradskog vijeća 
Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/21 i 4/21 – 
pročišćeni tekst), ostavlja mogućnost promjene načina održavanja sjednice Gradskog vijeća, uvažavajući 
odredbe Poslovnika, kojim se utvrđuje da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju 
događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme 
trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem, 
uvažavajući i Odluku o proglašenju epidemije COVID – 19 uzrokovanu SARS-CoV-2  od 11. ožujka 2020. 
godine, koja je u trenutku ovog saziva sjednice Gradskog vijeća i dalje na snazi. 
O eventualnoj promjeni načina održavanja sjednice Gradskog vijeća, vijećnici će o istome biti obaviješteni 
telefonskim putem i putem službene elektroničke pošte sa pripadajućim uputama za postupanje kod održavanja 
sjednica elektroničkim putem. 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:  
                 mr. Krešimir Žagar, dipl.ing. 


