REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE
Gradsko vijeće
KLASA: 024-03/22-01/1
UR.BROJ: 2158-6-01-22-1
Našice, 22. siječnja 2022.
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)
SAZIVAM
5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica
za dan 28. siječnja (petak) 2022. godine
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u
Našicama s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI

R E D:

Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 20. prosinca 2021. godine
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Programa rada Javne vatrogasne
postrojbe Našice za 2022. godinu
3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog teksta Financijskog plana Javne
vatrogasne postrojbe Našice za 2022. godinu
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Našica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.
godinu
5. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u k.o. Našice Humanitarnoj udruzi Dar dobrote Našice
6. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada
Našica
8. Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Pepelane“
9. Prijedlog Odluke o poništenju odluka o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Našica
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uporabi javnih površina

1.
2.

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.

