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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 350-05/13-01/8
URBROJ: 2177/01-04/01-13-2
Požega, 18. srpnja 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 33. Statuta
Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 18.
srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta za područje Grada Požege

I.
Gordana Boban, dipl.ing.arh. razrješava se dužnosti predsjednice, a Renata Madunić Hajek,
dipl.ing.arh. razrješava se dužnosti zamjenice predsjednice Povjerenstva za procjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta za područje Grada Požege (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Razrješavaju se članovi Povjerenstva, kako slijedi:
- Mladenko Soldo, dipl.ing.građ.
- Jasminka Vodinelić, dipl.ing.arh..
- Jasna Relić, dipl.ing.arh.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 350-05/13-01/8
URBROJ: 2177/01-04/01-13-3
Požega, 21. kolovoza 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- pročišćeni tekst), članka 108. stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (NN, broj: 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), te članka 61. stavka 3.
alineje 33. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 21. kolovoza 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za
područje Grada Požege
I.
Osniva se Povjerenstvo za procjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za područje
Grada Požege (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika/cu , zamjenika predsjednika/ce i tri (3) člana.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Gordana Boban, dipl.ing.arh. za predsjednicu
2. Josip Lisjak, dipl.ing.geodezije, za zamjenika predsjednice
3. Mladenko Soldo, dipl.ing.građ., za člana
4. Jasminka Vodinelić, dipl.ing.arh., za člana
5. Jasna Relić, dipl.ing.arh., za člana.
Predsjednica, zamjenik predsjednice i članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri (4)
godine.
III.
Povjerenstvo davanjem mišljena, ocjenjuje arhitektonsku uspješnost idejnog projekta za zahvate
u prostoru za koje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN, broj:76/07., 38/09., 55/11.,
90/11. i 50/12.) lokacijsku dozvolu izdaje upravno tijelo nadležno za provedbu dokumenta prostornog
uređenja, osim za idejne projekte koji su izrađeni temeljem prethodno provedenog natječaja.
IV.
Predsjednica, zamjenik predsjednika i članovima Povjerenstva određuje se naknada u iznosu
jedne dnevnice u zemlji za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, po održanoj sjednici
sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez n dohodak, i to ukoliko su prisustvovali sjednici.
V.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 311-01/13-04/4
URBROJ: 2177/01-04/06-13-4
Požega, 09. rujna 2013.
Na temelju članka 14. stavka.1., Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj: 143/12. – u
daljnjem tekstu: Zakon) i članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene
novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 09. rujna 2013. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju – u postupku davanja koncesije
za pogrebne usluge na području Grada Požege i prigradskih naselja od 2013. do 2015. godine
Članak 1.
Za članove Stručnog Povjerenstva za koncesiju u postupku davanja koncesije za pogrebne
usluge na području Grada Požege i prigradskih naselja od 2013. do 2015. godine, koji pripremaju,
provode i obavljaju ostale radnje u postupku davanja koncesije, imenuju se:
1. Mario Pilon, dipl.oec., zamjenik gradonačelnika
2. Jasminka Vodinelić, dipl.ing.arh., pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
i gospodarenje,
3. Ljiljana Bilen, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za samoupravu
4. Tatjana Perutka, dipl.iur., viši stručni suradnik za poslove javne nabave u Upravnom
odjelu za samoupravu sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području
javne nabave,
5. Anka Šimić, dipl. oec., savjetnica za proračun u Upravnom odjelu za financije
Članak 2.
Imenovani članovi Stručnog povjerenstva nisu u sukobu interesa u smislu članka 14. stavka 4.
Zakona.
Zadaci imenovanih članova Stručnog povjerenstva u skladu sa člankom 14. stavkom su:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja
koncesije,pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu
ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,
- obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko
korištenje općeg ili drugog dobra, te
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-01/13-01/42
URBROJ: 2177/01-04/07-13-4
Požega, 18. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i 48 stavak 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- pročišćeni tekst ), te članka 61. stavka 3. alineje 33. i
članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 03/13), Gradonačelnik Grada
Požege, dana, 18. rujna 2013. godine, donosi

ODLUKA
o uknjižbi prava vlasništva garaže
1. Odobrava se uknjižba prava vlasništva garaže koja se nalazi na k.č.br. 4568/3, k.o. Požega,
upisane u z.k.ul.br. 6908, a u zemljišnim knjigama upisana u poduložak broj 29 u korist Branka
Repuleca iz Požege, Vladimira Nazora 8.
2. U svezi nekretnine opisane u prethodnoj točki ove Odluke zaključiti će se prijenosna isprava.
3. Za izvršenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za samoupravu Grada Požege.
4. Ova će se Odluka objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 080-01/13-01/6
URBROJ: 2177/01-01/01-13-1
Požega, 20. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- počišćeni tekst ) 50/11.), članka 65. i 115. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), te točke II. Odluke o osnivanju Savjetodavnogstručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 13/13.),
Gradonačelnik Grada Požege, dana 26. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju člana Savjetodavnog-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
I.
INES BOJANIĆ iz Zagreba, Carica 5, Odra imenuje se u Savjetodavno-stručno tijelo
Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta: Savjetodavno-stručno tijelo), s danom 1. listopada
2013. godine.
II.
Imenovana savjetnica će Gradonačelniku Grada Požege davati stručna mišljenja i savjete iz
područja kulture.
III.
Imenovana savjetnica za svoj rad u Savjetodavno-stručnom tijelu ima pravo na naknadu koja je
utvrđena Odlukom o naknadama za rad članova Gradskog vijeća Grada Požege, članova radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Požege, članova Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege i
članova radnih tijela Gradonačelnika Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 10/10.,
13/12. i 15/13.).
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-08/13-01/387
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 20. rujna 2013.
Na temelju članka 44. i 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i
150/11.) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine
Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 20. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Boksački klub „Graciano“
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 2.500,00 kn
(slovima:dvijetisućepetstokuna) za Boksački klub „Graciano“ za kupnju sportske opreme za odlazak
članova Kluba na turnir u Koprivnicu dana, 21. rujna 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0458, konto 38115-Tekuće donacije sportskim
društvima – za rad s mladima Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada
Požege, broj: 23/12.), a uplata će se izvršiti na račun Požeškog športskog saveza IBAN
HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.

V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/385
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 20. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 20. rujna 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore NK „Slavonija“
I.
Požeškom športskom savezu dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 24.000,00 kn
(slovima: dvadesetčetiritisućekuna) za NK „Slavoniju“ za podmirenje troškova i za organizaciju rada
Kluba.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1113, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12.), a
uplata će se izvršiti na račun Požeškog športskog saveza, IBAN HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/384
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 20. rujan 2013.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 20. rujna 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za GŠK „Požega“
I.
Gradskom šahovskom klubu „Požega“ dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 5.000,00
kn (slovima:pettisućakuna) za podmirenje računa električne energije.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0461, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima –materijalnih troškova i održavanje športskih objekata, Proračuna Grada Požege za 2013.
godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. ), a uplata će se izvršiti na račun Požeškog
športskog saveza, broj: HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 11

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/391
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 23. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 23. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Moto klubu „Požega Promet“ iz Požege
I.
Moto klub „Požega Promet“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00
kn (slovima: tritisućekuna) za odlazak člana Kluba na Svjetski kup nacija u Motocrossu, koji se održava
u Njemačkoj u gradu Teutschental.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0523, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima - športske priredbe i manifestacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti IBAN HR8023860021120017187.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 12

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/392
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 23. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 23. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Eriku Hajpek iz Požege
I.
Eriku Hajpek iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn (slovima:
tisućukuna) za odlazak na Europsko prvenstvo u šahu, koje se održava u Budvi u periodu od 28. rujna
do 9. listopada 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0523, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima - športske priredbe i manifestacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti IBAN HR9425000093120415230.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 13

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/383
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 23. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 23. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
I.
Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega odobrava se financijska
potpora u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna) za podmirenje troškova organizacije
Memorijalnog malonogometnog turnira za poginule pripadnike Specijalne policije „Trenk“ Požega,
koji je održan u mjesecu lipnju ove godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114-Tekuće donacije
udrugama građana i političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će izvršiti na IBAN HR6824020061100407835.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 14

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/389
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 23. rujan 2013.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), te članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 23. rujna 2013. godine donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
I.
Požeškom tamburaškom orkestru odobrava se financijska potpora u iznosu od 129.067,89 kn
(slovima:stodvadesetdevettisućašezdesetsedamkunaosamdesetdevetlipa)
za
plaćanje
troškova
održavanja Glazbenog festivala Slavonije 2013. u mjesecu rujnu.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0232-1, konto 38119- Ostale tekuće donacije
Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a
uplata će se izvršiti na račun Požeškog tamburaškog orkestra IBAN HR7123600001501046641.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 15

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 030-08/13-02/51
URBROJ: 2177/01-04/06-13-4
Požega, 23. rujna 2013.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11. i
83/13. – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Satuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 23. rujna 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova
na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
I
Grad Požega s Dragutinom Dragojlovićem iz Požege, dipl. inž građ., ovlaštenim inženjerom
građevinarstva, Sokolova 31b, 34000 Požega, OIB: 53031427096 izravno ugovara nabavu usluge
obavljanja nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji Gradske knjižnice i čitaonice u
Požegi po cijeni u iznosu od 23.980,02 kuna (slovima: dvadesettritisućedevetstoosamdesetkuna i dvije
lipe) bez PDV-a.
Ugovorne strane sporazumno ugovaraju rok početka i završetka ugovorenih usluga iz točke I.
ove Odluke.
II
Grad Požega i Dragutin Dragojlović iz Požege, Sokolova 31b, 34000 Požega Ugovorom o
javnoj nabavi usluge uredit će međusobna prava i obveze.
III
Financijska sredstva za nabavu robe opisane u točki I. ove Odluke osigurana su u Proračunu
Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 15/13.).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 16

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/393
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 24. rujan 2013.
Na temelju članka 44. i 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i
150/11.) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine
Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 24. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore
Požeškom športskom savezu za isplatu kotizacije i naknade sudcima
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 27.359,88
kn (slovima:dvadesetsedamtisućatristopedesetdevetkunaosamdesetosamkuna) za isplatu kotizacije i
naknade sudcima.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1313, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima – suci, kotizacije, prijevozi Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na žiro- račun Požeškog športskog saveza,
broj IBAN HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 17

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/383
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 25. rujna 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 25. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi energetičara Požega
I.
Udruzi energetičara Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna
(slovima: tisućukuna) za troškove odlaska članova na stručnu ekskurziju tj. u posjetu Termoelektrani
Kakanj u Bosni i Hercegovini dana, 28. rujna 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114-Tekuće donacije
udrugama građana i političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će izvršiti na IBAN HR9423860021120014025
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. , v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 18

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/388
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 25. rujan 2013.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 25. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
I.
Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od
1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna) za izradu jednog kompleta odore za člana Povijesne postrojbe
„Trenkovi panduri“.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R1112, konto 38119- Ostale tekuće
donacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i
15/13.), na račun IBAN HR2624020061100516358.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović,prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 19

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 080-01/13-01/8
URBROJ: 2177/01-01/01-13-3
Požega, 27. rujna 2013.
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 27. rujna
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje
pročelnika/ce Upravnog odjela za europske integracije Grada Požege

I.
Osniva se Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za
europske integracije Grada Požege koji je objavljen u Narodnim novinama RH, broj:118/13. od 20.
rujna 2013. godine (u nastavku teksta: Povjerenstvo za provedbu natječaja).
U Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuju se:
1. Darko Puljašić,dipl.iur., zamjenik gradonačelnika Grada Požege, za predsjednika
2. Jasminka Vodinelić, dipl.ing.arh., pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
gospodarenje Grada Požege, za člana
3. Ljiljana Bilen , dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, za člana.
II.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja slijedeće poslove:
1) utvrđuje koje su prijave na natječaju pravodobne i potpune,
2) utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete propisane
natječajem,
3) kandidate poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
4) provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
5) podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koju prilaže listu kandidata.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će

Službenim novinama Grada

Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/397
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 30. rujan 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 61. stavak 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 30. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
I.
Udruzi Požeške mažoretkinje odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn
(slovima: desettisućakuna) za troškove održavanja Božićnog koncerta u ŠD „Grabrik“, koji će se
održati 15. prosinca ove godine.
II.
Iznos iz točke I. stavka 2. ovoga Zaključka tereti poziciju R1112, konto 38119 Ostale tekuće
donacije-donacije udrugama u kulturi, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplatit će se na IBAN HR3323860021120018712 kod
Podravske banke d.d.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/394
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega,30. rujan 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 30. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Antoniu Furiću iz Požege
I.
Antoniu Furiću iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn (slovima:
tritisućekuna) za troškove odlaska na Arnold Classic, natjecanje u bodybuildingu, koje se održava u
Madridu u vremenu od 11. do 13. listopada 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0917, konto 37219 - Ostale naknade iz
proračuna u novcu Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na IBAN HR8423600003220008627.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 22

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/399
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 30. rujan 2013.
Na temelju članka 44. i 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i
150/11.) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine
Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 30. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu kotizacije i naknade
sudcima
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 8.510,29 kn
(slovima:osamtisućapetstodesetkunadvadesetdevetlipa) za isplatu naknade sudcima za NK Slavoniju i
NK Požegu.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1313, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima – suci, kotizacije, prijevozi Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na žiro- račun Požeškog športskog saveza,
broj IBAN HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 23

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/108
URBROJ: 2177/01-04/14-13-29
Požega, 1. listopad 2013.
Na temelju članka 44. i 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i
150/11.) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine
Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 1. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim
športašima
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 5.600,00 kn
(slovima:pettisućašestokuna) stipendija vrhunskim športašima za mjesec listopad 2013. godine, i to za:
Antonia Furića, vrhunskog športaša I. kategorije u body buildingu iznos od 1.600,00 kn, Zoranu
Špoleru, vrhunskom športašu I. kategorije u streljaštvu iznos od 1.600,00 kn, Mateju Jarošu, vrhunskom
športašu I. kategorije u motociklizmu iznos od 1.600,00 kn i Tei Scania Đakić, vrhunskom športašu III.
kategorije u kick-boxingu iznos od 800,00 kn.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1027, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima – stipendije vrhunskim športašima Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na račun Požeškog športskog saveza,
broj IBAN HR:7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 24

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-07/13-01/15
URBROJ: 2177/01-05/01-13-3
Požega, 01. listopada 2013. godine

Na temelju članka 44. stavka 1. i 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- pročišćeni tekst), te članka 61. stavka 3. alineje 33. i
članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana, 01. listopada 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o subvenciji Gradskih bazena

1. Odobrava se Tekiji d.o.o., Vodovodna 1, Požega, OIB: 57790565988, isplata iznosa od
60.000,00 kn na ime subvencije za Gradske bazene u Požegi za sezonu 2013. godina.
2. Iznos iz točke 1. ovog zaključka isplatiti će se iz Proračuna Grada Požege za 2013. godinu
(Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.) s pozicije R0945.
3. Zadužuje se Upravni odjel za financije za provedbu ovog zaključka.
4. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 25

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 030-08/13-02/53
URBROJ: 2177/01-04/06-13-4
Požega, 1. listopada 2013.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11. i 83/13.
– u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Satuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 1. listopada 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave radova na izradi
pristupnih rampi u Ulici Tina Ujevića u Požegi

I
Grad Požega s NISKOGRADNJA JURČAK d.o.o. Požega, Industrijska 29, Požega, OIB:
14162882772 izravno ugovara nabavu radova na izradi pristupnih rampi za kontejnere u Ulici Tina
Ujevića
u
Požegi
po
cijeni
u
iznosu
od
57.771,95
kuna
(slovima:
pedesetsedamtisućasedamstosedamdesetijednakuna I devedesetpetlipa) bez PDV-a.
Za nabavu radova iz stavka 1. ove točke ugovara se rok od 10 radnih dana od dana zaključenja
Ugovora o nabavi radova.
II
Grad Požega i NISKOGRADNJA JURČAK d.o.o., Industrijska 29, Požega, Ugovorom o javnoj
nabavi radova uredit će međusobna prava i obveze.
III
Financijska sredstva za nabavu radova opisanih u točki I. ove Odluke osigurana su u
Proračunu Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 15/13.).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 26

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/260
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 2. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana, 2. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
I.
Požeškom športskom savezu dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 1.425,00 kn (slovima:
tisućučetristodvadesetpetkuna) radi podmirenja obveza prema Agenciji za marketing i izdavaštvo
„Kruna“ (sukladno potpisanom Ugovoru o medijskoj propagandi).
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0456, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima –zajednički programi športa Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj:23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na žiro-račun Požeškog športskog saveza
IBAN HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/404
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 2. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavak 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 2. listopada 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata
I.
Udruzi branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata odobrava se financijska
potpora u iznosu od 8.000,00 kn (slovima: osamtisućakuna) za održavanje Godišnje skupštine dana, 4.
listopada 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0534, konto 37213 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 23/12. i 15/13.), a isplati će se izvršiti u korist računa IBAN HR0224840081103244848.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/402
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega,2. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) članka 61. stavak 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana, 2. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
I.
Požeškom športskom savezu dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn
(slovima: desettisućakuna) za podmirenje obveza prema ordinaciji športske medicine Požega.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0456, konto 38115-Tekuće donacije
športskim društvima –zajednički programi športa Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj:23/12. i 15/13.), na žiro-račun Požeškog športskog saveza IBAN
HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovog Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovog Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/395
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 3. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 3. listopad 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „NADA“
Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
I.
BOĆARSKOM KLUBU osoba s invaliditetom „NADA“ Grada Požege i Županije Požeškoslavonske odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tritisućekuna) za troškove
odlaska članova Kluba na natjecanje 4. kola Prvenstva Hrvatske u boćanju dana, 26. listopada 2013.
godine, koje se održava u Puli.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0917, konto 37219 - Ostale naknade iz
proračuna u novcu Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na IBAN HR4424850031100259535.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/401
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 3. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 3. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
I.
Požeškom športskom savezu odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.868,70 kn (slovima:
tritisućeosamstošezdesetosamkunasedamdesetlipa) za podmirenje računa za kupnju sportske opreme,
koja je potrebna za rad Saveza.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0459, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i
15/13.), a uplata će se izvršiti na račun Požeškog športskog saveza, broj: HR7423860021120016519.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/403
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 3. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 3. listopad 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
I.
Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od
800,00 kn (slovima:osamstokuna) za odlazak na 21. vojno-redarstveno hodočašće u Mariju Bistricu
dana, 6. listopada 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatit će se s pozicije R1112, konto 38119- Ostale tekuće
donacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i
15/13.), na IBAN HR 2624020061100516358.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 32

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/13-01/38
URBROJ: 2177/01-04/07-13-2
Požega, 04. listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 19/13.-pročišćeni tekst), te članka 61. stavka 3.
alineje 4. i članka 115. Statuta Grada Požega (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.),
Gradonačelnik Grada Požege dana 04. listopada 2013. godine, donosi
ODLUKU
o razvrgnuću suvlasničke zajednice u k.o. Požega
I.
Grad Požega je suglasan
- sa razvrgnućem suvlasničke zajednice na nekretnini označenoj kao k.č.br. 826/6, oranica
Lovre Matačića u površini od 1226 m2, k.o. Požega, z.k.ul.br. 2833, upisano suvlasništvo Grada Požege
u 7/10 dijela i Miladina Rešetara iz Nove Gradiške u 3/10 dijela, na način da Miladin Rešetar 3/10
svoga dijela ustupi Gradu Požegi;
- da se suvlasnički dio Miladina Rešetara poveća na nekretnini označenoj kao k.č.br. 826/1,
oranica Lovre Matačića, površine 2428 m2, k.o. Požega, z.k.ul.br. 2833, te suvlasnički dio imenovanog
sada iznosi 5/10 dijela, a suvlasnički dio Grada Požege iznosi 5/10 dijela.
II.
U svezi navedenog u prethodnoj točki ove Odluke zaključit će se sporazum o razvrgnuću
suvlasničke zajednice.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za samoupravu Grada Požege za provedbu ove Odluke.
IV.
Ova će se Odluka objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/405
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 7. listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 7. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore NK „Dinamo“ Vidovci - Dervišaga
I.
NK „Dinamo“ Vidovci-Dervišaga odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn
(slovima: tisućukuna) za organizaciju humanitarne utakmice s veteranima GNK „DINAMO“ iz
Zagreba, koja će se održati dana, 9. listopada 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0523, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima - športske priredbe i manifestacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti IBAN HR3823860021120016391.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/406
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 7.listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavak 1. i članka 48. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 61. stavak 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 7. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u svezi financijske potpore Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Podružnica Požeško-slavonske županije
I.
Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Podružnici Požeško-slavonske županije
odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna) za troškove
odlaska članova Udruge na Sabor UHDDR-a u Novi Vinodolski u vremenu od 11. do 14. listopada
2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0536, konto 37213 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti na račun broj: IBAN HR1923600001400139932.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA:131-01/13-01/03
URBROJ: 2177/01-04/01-13-7
Požega, 9. listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), članka 93. stavka 1. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN, broj: 86/08. i 61/11.), te članka 61.
stavka 3. alineje 33. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik
Grada Požege, dana 9. listopada 2013. godine, d o n o s i

PLAN
o izmjenama i dopunama Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini

I.
Ovim Planom mijenja se i dopunjuje Plan stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini (Službene novine Grada Požege, broj: 4/13.,
5/13. i 6/13. - u nastavku teksta: Plan).
II.
Točka I. Plana, tabelarni dio mijenja se i glasi:
RED.
BRO
J

1.

2.

NAZIV UPRAVNOG
ODJELA

Upravni odjelu za
samoupravu

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti i
gospodarenje

NAZIV RADNOG
MJESTA

Viši stručni
suradnik
Viši stručni
suradnik
Viši stručni
suradnik
Viši stručni
suradnik
Viši stručni
suradnik
Viši stručni
suradnik
Viši referent
Viši referent

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca javne uprave
magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca pravne struke
magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca ekonomske struke
magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca novinarske struke
magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca pravne struke
magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca pravne ekonomske struke
sveučilišni prvostupnik/ca struke ili
stručni prvostupnik/ca prometne struke
sveučilišni prvostupnik/ca struke ili
stručni prvostupnik/ca elektrotehničke

BROJ
OSOBA

2
1
1
1
1
1
1
1
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struke (smjer informatika)

Viši referent

sveučilišni prvostupnik/ca struke ili
stručni prvostupnik/ca pravne ili
ekonomske struke
sveučilišni prvostupnik/ca struke ili
stručni prvostupnik/ca poljoprivredne
struke
magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca ekonomske struke

Viši referent

3.

Upravni odjel za
financije

Viši stručni
suradnik

Upravni odjel za
europske integracije

Viši stručni
suradnik

4.

magistar/ica struke ili stručni/a
specijalist/ca ekonomske struke

III.
Ovaj Plan stupa na snagu dnom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.

5

1

3

2

Broj 17/2013.

Službene novine Grada Požege

Stranica 37

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 131-01/13-01/04
URBROJ: 2177/01-04/01-13-7
Požega, 9. listopada 2013.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08. i 61/11.), te članka 61. stavka 3. alineje 33. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj:3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 9. listopada
2013. godine, donosi
PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini
I.
Ovim Programom mijenja se i dopunjuje Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2013. godini (Službene novine Grada Požege, broj:
4/13., 5/13. i 6/13. - u nastavku teksta: Program).
II.
U točki I. Programa mijenja se podtočka 1.,2. i 3., dodaje se nova podtočka 4., te iste glase:
1.U UPRAVNOM ODJELU ZA SAMOUPRAVU:
1. Viši stručni suradnik za informiranje, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni
suradnik, magistar struke ili stručni specijalist novinarske struke
2. Viši stručni suradnik za radne odnose, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni
suradnik, magistar struke ili stručni specijalist javne uprave
3.Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, radno mjesto II. kategorije,
potkategorije viši stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist javne uprave,
4. Viši stručni suradnik za javnu nabavu, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni
suradnik, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
5.Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši
stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke;
2. U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE:
1. Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda, radno mjesto II. kategorije,
potkategorije viši stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
2. Viši stručni suradnik za komunalne poslove, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši
stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
3.Viši referent za komunalne poslove, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent,
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik, pravne ili ekonomske struke, tri (3) izvršitelja
4. Viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda, radno mjesto III. kategorije, potkategorije
viši referent, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, jedan
(1) izvršitelj
5. Viši referent - komunalni redar, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent,
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke
6. Viši referent za poticaje u poljoprivredi radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši
referent, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik poljoprivredne struke (VVV).
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7. Viši referent za promet i veze, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši referent,
sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik prometne struke
8. Viši referent za poslove javne rasvjete, radno mjesto III. kategorije, potkategorije viši
referent, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik elektrotehničke struke (smjer
informatika).
3. U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE:
1. Viši stručni suradnik za proračun, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši stručni
suradnik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, tri (3) izvršitelja.
3. U UPRAVNOM ODJELU ZA EUROPSKE INTEGRACIJE::
1. Viši stručni suradnik za projekt menagement. radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši
stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
2. Viši stručni suradnik za strateško planiranje, radno mjesto II. kategorije, potkategorije viši
stručni suradnik, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
III.
Točka IV. Programa mijena se i glasi
U Upravnom odjelu za samoupravu osoba na stručnom osposobljavanju osposobljavat će se za
poslove navedene pod točkom I. podtočkom 1. 1. do 1.5. kako slijedi:
NAZIV RADNOG
OPIS POSLOVA
MENTOR
MJESTA
Viši stručni suradnik za Obavlja poslove informiranja, stručne i druge poslove na
BRANKA STARČEVIĆ
području odnosa s javnošću i poslove promidžbe GradaTESARI, dipl.politolog
informiranje
Požege, koordinira sa predstavnicima javnih ustanova i i dipl.iur.
službi na pripremama za predstavljanje Grada
Požege.
Viši stručni suradnik za
Obavlja i vodi poslove iz oblasti rada i radnih odnosa,
radne odnose
priprema tekstove prijedloga natječaja odnosno
LJILJANA BILEN,
oglasa za prijam službenika odnosno namještenika,
dipl.iur.
priprema prijedloge rješenja za ostvarivanje prava iz
radnog odnosa sukladno zakonu i općim aktima, vodi
propisane očevidnike i osobne dosjee, vrši prijave,
odnosno odjave službenika i namještenika radi
ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i
mirovinsko osiguranje, prikuplja podatke i sastavlja
prijedlog plana korištenja godišnjih odmora
službenika odnosno namještenika upravnih tijela
Grada Požege.
Viši stručni suradnik za
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti
imovinsko-pravne
imovinsko-pravnih poslova za potrebe Grada i JOSIP
BABIĆ,
poslove,
korisnika gradskog proračuna. Priprema opće i dipl.iur.
pojedinačne akte iz oblasti imovinsko - pravnih
poslova.
Obavlja poslove javne nabave koji
obuhvaćaju poslove planiranja i evidentiranja javnih TATJANA PERUTKA,
Viši stručni suradnik za
nabava, te poslove cjelovitog provođenja postupka dipl.iur.
javnu nabavu
javne nabave sukladno zakonskim propisima.
Obavlja stručne i druge poslove na području kulture,
odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja, te športa DINKO ŠTETIĆ,
Viši stručni suradnik za
i tehničke kulture. Izrađuje prijedloge programa uprav. pravnik
društvene djelatnosti
javnih potreba iz navedenih područja i usklađuje rad s
ustanovama i nositeljima programa na područjima za
koja je zadužen.
IV.
Točka V. Programa mijenja se i glasi:
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U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje osobe na stručnom
osposobljavanju osposobljavat će se za poslove navedene pod točkom I. podtočkom 2. 1. do 2. 8., kako
slijedi:
NAZIV RADNOG
OPIS POSLOVA
MENTOR
MJESTA
Obavlja poslove u svezi prisilne naplate
prihoda. Kontaktira s obveznicima plaćanja, te MARINA ČIRKO BRIŽIĆ,
Viši stručni suradnik za
obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika.
naplatu prihoda
upravni pravnik
Vodi upravni postupak u svezi komunalnog
doprinosa, spomeničke rente, te naknade za VJEKOSLAV RAGUŽ,
Viši stručni suradnik za
priključenje na vodne građevine. Vodi upravni ekonomist
komunalne poslove
postupak utvrđivanja obveze navedenih
naknada do donošenja rješenja, rješava po
prigovorima na rješenja.
MARINA ČIRKO BRIŽIĆ,
Viši referent za
Vodi upravni postupak u svezi zaduženja upravni pravnik
komunalne poslove
komunalne naknade. Vodi upravni postupak
utvrđivanja obveze komunalne naknade do VJEKOSLAV RAGUŽ,
donošenja rješenja i rješava po prigovorima na ekonomist
tri (3) izvršitelja
rješenja.
NIKOLINA HORNJIK
STOJIĆ
upravna pravnica
Viši referent za
Obavlja poslove u svezi pripreme i obrade MARINA ČIRKO BRIŽIĆ,
utvrđivanje i naplatu
podataka za ovrhu komunalne naknade fizičkih upravni pravnik
prihoda
osoba, te provodi postupak prisilne naplate.
VJEKOSLAV RAGUŽ,
ekonomist
Obavlja upravne poslove u provođenju ANICA JUKIĆ, upravni
Viši referent - komunalni komunalnog reda i donosi rješenja u svrhu pravnik
provođenja komunalnog reda, predlaže
redar
pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti
komunalnog reda.
Obavlja poslove i provodi postupak u svezi JASMINKA VODINELIĆ,
odobravanja poticaja u poljoprivredi prema dipl.ing.arh.
Viši referent za poticaje
aktima Grada Požege.
u poljoprivredi
Vodi stručnu obradu pitanja i problema iz
područja
prometa
i
veza,
izrađuje
odgovarajuće prijedloge iz tog područja, te
prometne studije. Surađuje u izradi općih
Viši referent za promet i akata iz tog područja. Vodi poslove i sudjeluje MANUEL ČARĐIĆ,
u postupku donošenja rješenja u svezi dipl.ing. prometa
veze
regulacije prometa u Gradu, priprema i
provodi postupak natječaja za održavanje
prometne signalizacije na javno - prometnim
površinama, te surađuje sa nadležnim
službama Policijske uprave Požeško slavonske. Rješava po zahtjevima za korištenje
javno - prometnih površina, te o zahtjevima za
prekope i sanaciju javno-prometnih površina,
te priključenja na komunalnu infrastrukturu.
Obavlja poslove u svezi održavanja i izgradnja
Viši referent za poslove javne rasvjete. Svakodnevno prati stanje JASMINKA VODINELIĆ,
postojećeg sustava, i radi na pripremi i dipl.ing.arh.
javne rasvjete
realizaciji izgradnje novih dionica sukladno
programu rada upravnog odjela. Prati troškove
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električne energije (za Grad Požegu i korisnike
gradskog proračuna) i definira način
racionalizacije potrošnje.
V.
Točka VI. Programa mijenja se i glasi:
U Upravnom odjelu za financije osobe na stručnom osposobljavanju, osposobljavat će se za
poslove navedene pod točkom I. podtočkom 3.1., kako slijedi:
NAZIV RADNOG
OPIS POSLOVA
BROJ
MENTOR
MJESTA
IZVRŠITELJA
Prati zakone i vodi brigu o zakonitom i
BRANKA BULAJA,
pravovremenom obavljanju poslova i
dipl.oec.
zadaća iz svog djelokruga rada. Izrađuje
financijska izvješća, konsolidira izvještaje
Viši stručni
proračuna, sudjeluje u izradi izvještaja o
ANKA ŠIMIĆ,
suradnik za
izvršenju
proračuna,
izrađuje
statističke
dipl.oec.
proračun
3
izvještaje, prati izvršenje proračuna, vrši
poslove unutarnjeg i računovodstvenog
nadzora proračunskih korisnika, vrši
IVANA
kontrolu blagajničkog poslovanja i platnog
ŠIMUNOVIĆ,
prometa.
dipl.oec.
VI.
U Programu iza točke VI. dodaje SE nova točka VI.a koja glasi:
U Upravnom odjelu za europske integracije osobe na stručnom osposobljavanju, osposobljavat
će se za poslove navedene pod točkom I. podtočkom 4.1. i 4.2., kako slijedi:
NAZIV RADNOG
OPIS POSLOVA
BROJ
MENTOR
MJESTA
IZVRŠITELJA
Obavlja stručne poslove vezane uz podršku
kontinuiranom razvoju protoka održivih
projekta
za
financiranje
prema
nacionalnim, EU I drugim fondovima,
uključujući razvoj i provedbu projekata
dr.sc MARKO
sadržanim u razvojnoj strategiji Grada
ŠOSTAR
Viši stručni
Požege, prati natječaje ministarstava, EU
suradnik za
fondova i
drugih organizacija, prati
projekt
1
zakonske odredbe i
aktualnosti na
menagement
području odjela, surađuje u izradi,
provedbi i praćenju rezultata strategije
razvoja Grada Požege, surađuje s
gradovima i općinama kao i sa razvojnim
agencijama i institucijama u zemlji i
inozemstvu u svrhu pokretanja regionalnih,
nacionalnih i prekograničnih razvojnih
projekata..
Obavlja stručne poslove vezane uz
donošenje revizije, ažuriranja i provedbe
Ureda EU i drugih strateških dokumenata
1
pri
čemu
koordinira
sa
svim
dionicima,
Viši stručni
dr.sc MARKO
interesnim skupinama, organizacijama i
suradnik za
ŠOSTAR
institucijama na lokalnoj, regionalnoj i
strateško
nacionalnoj razini te podnosi potrebna
planiranje
izvješća. Prati, analizira i predlaže izradu
strateških
razvojnih
planova,
administrativno, normativno vodi djel.
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Prati natječaje, savjetuje,
te provodi
razvojne projekte Grada Požege, prati
zakonske odredbe i aktualna zbivanja na
području struke, te sudjeluje u organizaciji
edukacija.
VII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 035-02/13-01/2
URBROJ: 2177/01-01/01-13-2
Požega, 9. listopada 2013.
Na osnovu članka 4. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim
oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN, broj: 38/88. i 75/93.) i članka 61. stavka 1. alineje 33.
Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege,
dana 9. listopada 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
I.
U Gradu Požegi koji ima oznaku 2177/01 utvrđuju se brojčane oznake predstavničkog tijela,
izvršnog tijela, te upravnih tijela Grada Požege (odjela i službi), te brojčane oznake čelnika tih tijela
kao stvaralaca i primalaca akata, kako slijedi:
2177/01-01
2177/01-01//01

GRADONAČELNIK
GRADONAČELNIK

2177/01-02
2177/01-02/01

GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

2177/01-03
2177/01-03/01
2177/01-03/02

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA I.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA II.

2177/01-04
2177/01-04/01

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU
PROČELNIK

2177/01-05
2177/01-05/01

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARENJE
PROČELNIK

2177/01-06
2177/01-06/01

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
PROČELNIK

2177/01-07
2177/01-07/01

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
PROČELNIK

2177/01-08
2177/01-08/01

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU
II.

Donošenjem ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca
i primalaca akata u uredskom poslovanju (Službene novine Grada Požege, broj: 5/12.).
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III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/408
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 9 listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavak 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 9. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH
I.
Udruzi udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH odobrava se financijska potpora
u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućekuna) za obilježavanje blagdana Svih svetih.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0534, konto 37213 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 23/12. i 15/13.), a isplati će se izvršiti u korist računa IBAN HR8123860021120018333.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/409
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 10. listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 10. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskih dragovoljaca DR, Gradski ogranak Požega
I.
Udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega odobrava se
financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućekuna) za odlazak članova Udruge na
Sabor UHDDR-a u Novi Vinodolski, koji se održava u vremenu od 11. do 13. listopada 2013. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0523, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima - športske priredbe i manifestacije Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplata će se izvršiti IBAN HR3123600001400487558, s
naznakom „Potpora UHDDR-u 2013. „SABOR UHDDR-a“.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/410
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 10. listopad 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 10. listopada 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi „Zlatna dolina“ Požega
I.
Grad Požega prihvaća pokroviteljstvo nad manifestacijom „Dani jabuka Požega 2013.“, koja
će se održati u vremenu od 26. do 27. listopada 2013. godine u Požegi, te Udruzi „Zlatna dolina“
Požega odobrava financijsku potporu u iznosu od 2.500,00 kn (slovima: dvijetisućepetstokuna) za
organizaciju istog.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će sa pozicije R0234, konto 38119 Ostale tekuće
donacije-ostale kulturne priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene
novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.), a uplatit će se IBAN HR0723600001102198731.
III.
Korisnik iz točke I.ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof.,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 030-08/13-02/55
URBROJ: 2177/01-04/06-13-4
Požega, 11. listopada 2013.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11. i
83/13. – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Satuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 11. listopada 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o izravnom ugovaranju nabave robe –
nabava osobnog vozila za službene potrebe Grada Požege

I
Grad Požega s AUTO CENTAR RADIĆ d.o.o., iz Požege, Zrinska 22, OIB 83757363779
izravno ugovara nabavu robe – nabava osobnog vozila za službene potrebe Grada Požege po cijeni u
iznosu od 50.360,00 kuna (slovima: pedesettisućatristošezdesetkuna) bez PDV-a.
Za nabavu robe iz stavka 1. ove točke ugovara se rok isporuke od 8 dana od dana zaključenja
Ugovora o nabavi robe.
II
Grad Požega i AUTO CENTAR RADIĆ d.o.o., iz Požege, Zrinska 22, Ugovorom o javnoj
nabavi robe uredit će međusobna prava i obveze.
III
Financijska sredstva za nabavu robe opisane u točki I. ove Odluke terete poziciju R0067
nepredviđenih rashoda do visine proračunske pričuve Proračuna Grada Požege za 2013. godinu
(Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i 15/13.).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/13-01/411
URBROJ: 2177/01-04/14-13-4
Požega, 14. listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 61. stavka 3. alineje 7. i
članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 14. listopada 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
I.
Društvu Naša djeca Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.240,00 kn (slovima:
tisućudvjestočetrdesetkuna) za rad Društva i to za: plaćanje članarine savezu DND RH i za
sudjelovanje na Smotri društava naša djeca RH.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0546, konto 38119 –Ostale tekuće
donacije, Proračuna Grada Požege za 2013. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 23/12. i
15/13.), a uplatit će se na IBAN HR:2523860021120011678.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom
korištenju sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2013. godini, koje treba sadržavati: opće podatke,
opis provedbe i financijsko izvješće sa preslikama dokaza vezanih uz izvršenje u roku od 30 (trideset)
dana po završetku izvršenja programa. Sastavni dio ovoga Zaključka je obrazac za izvješće o
realiziranom programu i namjenskom korištenju sredstava iz Proračuna Grada u 2013. godini.
IV.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. ,v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-01/13-01/10
URBROJ: 2177/01-01/01-13-1
Požega, 15. listopada 2013.

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- pročišćeni tekst), te članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka
115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 15. listopada 2013. godine, d o n o s i
PRAVILNIK
o načinu i uvjetima korištenja službene kartice

Članak 1.
Gradonačelnik Grada Požege i zamjenici gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta:
dužnosnici) imaju pravo na korištenje službenih kartica.
Pravo na korištenje službenih kartica pored dužnosnika imaju i gradski službenici odnosno
namještenici koji za to dobiju posebno pisano odobrenje od Gradonačelnika Grada Požege.
Odobrenja iz stavka 2. ovoga članka deponiraju se u Upravnom odjelu za financije Grada
Požege (u nastavku teksta: Upravni odjel).
Članak 2.
Službena kartica može se koristiti isključivo u službene svrhe odnosno može se koristiti za
plaćanja
- na službenim putovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu,
- troškova vezanih uz reprezentaciju Grada Požege,
- troškova vezanih uz nabavku sitnog inventara,
- troškova vezanih uz uporabu službenih vozila Grada Požege, te
- ostalih troškova vezanih uz obavljanje službenih dužnosti,
do iznosa koji je planiran Proračunom Grada Požege.
Članak 3.
Svi korisnici su dužni po korištenju kartice na slipu kartice, računu ili na drugom dokumentu
(izvješće sa obavljenog službenog putovanja, nalog za službeno putovanje) obrazložiti nastali trošak na
način da će nužno naznačiti, kod:
- troškova reprezentacije: povod sastanka i broj uključenih osoba
- troškova vezanih uz nabavku sitnog inventara (uredske opreme i sl.): svrha nabave
- troškova vezanih uz uporabu službenih vozila Grada Požege: registarske oznaka vozila
- troškova službenih putovanja: opis nastalog troška.
Članak 4.
U slučaju gubitka kartice ili slipa korisnici su obvezni bez odlaganja dati pisanu izjavu o
događaju.
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Članak 5.
U slučaju da na računu na osnovi kojeg je terećena kartica ili na drugim dokumentima
nedostaju obvezne naznake prema ovom Pravilniku kao i slučaju da kartica nije korištena u službene
svrhe, Upravni odjel je dužan blokirati daljnje korištenje kartice, te kod prve sljedeće isplate plaće
odnosno naknade obustaviti iz ukupne plaće odnosno naknade korisnika iznos takvog rashoda.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-01/13-01/8
URBROJ: 2177/01-01/01-13-3
Požega, 16. listopada 2013.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13.- pročišćeni tekst), članka 61. stavka 3. alineje 33. Statuta
Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
16. listopada 2013. godine, donosi

PRAVILNIK
o korištenju službenih automobila

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom se uređuje korištenje službenih automobila, te prava i obveze gradskih
dužnosnika i službenika odnosno namještenika u svezi korištenja navedenih automobila.
Službeni automobili Grada Požegu su automobili reg. oznake:
- PŽ - 611 BR
- PŽ - 612 BR
- PŽ – 706 CS.
Članak 2.
Službene automobile za službene potrebe koriste dužnosnici i službenici odnosno namještenici
Grada Požege, a iznimno i treće osobe po odobrenju Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta:
Gradonačelnik) odnosno službene osobe koju on ovlasti.
Pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, po potrebi sa službenim vozačem,
ima Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika.
Posebnom odlukom Gradonačelnika odredit će se koje će se službeni automobil iz članka 1.
stavka 2. ovoga Pravilnika dati na korištenje Gradonačelniku odnosno zamjenicima gradonačelnika na
način kako je navedeno u prethodnom stavku ovoga članka.
Korištenje službenog automobila iz stavka 2. ovoga članka smatra se korištenjem u službene
svrhe.
Prvo na korištenje službenog automobila, imaju i pročelnici upravnih tijela, po potrebi sa
službenim vozačem.
Iznimno Gradonačelnik može i drugim osobama posebnom odlukom odobriti korištenje
službenog automobila.
Članak 3.
Osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati
odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ovoga Pravilnika.
Članak 4.
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Pod službenim potrebama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i
zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada upravnih tijela Grada Požege ( u nastavku
teksta: upravna tijela), a osobito:
- poslovi i zadaci izvan sjedišta upravnih tijela
- sudjelovanje na sastancima i sjednicama
- prijevoz potreban za rad upravnih tijela
- obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Gradonačelnika.
U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje u inozemstvo,
korištenje odobrava Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
Članak 5.
Najavu za korištenje službenog vozila potrebno je učiniti najmanje dva dana prije mogućeg
korištenje referentici za evidenciju obveznika u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i
gospodarenje Grada Požege (u nastavku teksta: referentica Upravnog odjela) ili na interni telefon 303,
ili osobno u sobi broj 7, osim u hitnim slučajevima.
Članak 6.
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim
radnjama i prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista kojim
je zadužen svaki osobni automobil, a kojeg izdaje referentica Upravnog odjela.
Putni nalog i putni radni list moraju obvezno sadržavati:
- datum izdavanja,
- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil
- lokaciju na koju osoba putuje
- vrijeme trajanja putovanja
- datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža
- datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža
- podaci oštećenima i nedostacima na vozilu
- potpis ovlaštene osobe i pečat.
Po završetku korištenje službenog automobila korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni
radni list, račun za goriva, maziva i sl., te stanje kilometraže prilikom punjenja , radi obračuna
prijeđene kilometraže, odnosno radi pravdanja utrošenog goriva i maziva dostaviti referentici
Upravnog odjela.
Članak 7.
Na temelju podataka iz prethodnog članka ovoga Pravilnika referentica Upravnog odjela
sastavlja mjesečni izvještaj iz kojega se vidi stvarna cijena koštanja vožnje koji se dostavlja
Gradonačelniku ili osoba koju on ovlasti (n nastavku teksta: ovlaštena osoba).
Gradonačelnik ili ovlaštena osoba, na temelju izvještaja iz prethodnog stavka ovoga članka
ocjenjuje da li se pri uporabi službenog automobila postupalo s pažnjom dobrog gospodara i u skladu s
propisima i odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 8.
Ako Gradonačelniku ili ovlaštena osoba ustanovi nepravilnosti u uporabi službenog automobila,
donijet će odgovarajuću odluku.
Članak 9.
Korištenje službenih automobila za potrebe službenika izvan radnog vremena smatra se plaćom
u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i
doprinosi.
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Neto iznos plaće u naravi čini 20% iznosa mjesečne rate za najam službenog vozila, uvećano za
porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja vozila odnosno o prijeđenom broju
kilometara.
Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije posljednjeg radnog
dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena.
Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi korisnicima se umanjuje obračunata i isplaćena
plaća u novcu.
Članak 10.
Administrativno-tehničke poslove, odnosno evidenciju i kontrolu korištenje službenih
automobila vodi referentica Upravnog odjela.
Poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se
- pravodobno osiguranje kreditnih kartica za plaćanje goriva
- vođenje mjesečne evidencije o prijeđenoj kilometraži svakog automobila i utrošku goriva
- vođenje brige o tehničkim pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima odnosno
održavanju njihove ispravnosti.
Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja automobila
kao i u slučaju kvara na automobilu odmah o tome obavijesti referenticu Upravnog odjela.
Članak 11.
Vozač službenog automobila ( u nastavku teksta: vozač)
uporabu vozila.

odgovara za pravilnu tehničku

Članak 12.
Vozač je dužan vozilo parkirati na način koji je pretpostavka da će se vozilo biti maksimalno
zaštićeno od krađe i oštećenja.
Članak 13.
Vozač koji učini prometni prekršaj koji se desi tijekom uporabe službenog automobila, a uzrok
je nepoštivanje Zakona o prometu, snosi troškove kazne.
Članak 14.
U slučajevima kada je došlo do prometnog udesa s ozbiljnim posljedicama, a nedvojbeno je
utvrđeno na temelju policijskog zapisnika da je vozač bio i alkoholiziranom stanju, sve učinjena šteta i
odgovornost idu na teret vozača.
Članak 15.
Sva šteta koja se dogodi kao posljedica uporabe službenog automobila nadoknađuje se prema
uvjetima kasko osiguranja, osim u slučajevima kako je navedeno u prethodnom članku ovoga
Pravilnika.
Članak 16.
Službeni automobili se u pravilu osiguravaju kasko ukoliko postoje za tu vrstu osiguranja,
osigurana sredstva.
Članak 17.
Vozač i suputnici u vozilu, u slučajevima udesa za koji je posljedica povreda, invaliditet ili smrt
imaju pravo naknade isključivo na temelju vrste osiguranja kojom je vozilo osigurano.
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Vozač je dužan suputnike tome izvijestiti prije vožnje. Grad Požega ne priznaje bilo koju drugu
naknadu. .
Članak 18.
Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu službene (radne) obveze.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u Službenim novinama
Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
Upravni odjel za samoupravu
KLASA: 035-02/13-01/01
URBROJ: 2177/01-04/01-13-2
Požega, 9. listopada 2013.
Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj: 7/09.),
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i
primalaca akata (Narodne novine, broj: 38/88. i 75/93.), pročelnica Upravnog odjela za samoupravu
Grada Požege, dana 19. listopada 2013. godine, donosi
PLAN
o izmjenama i dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca
akata upravnih tijela Grada Požege za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Planom mijena se i dopunjuje Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca
i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2013. godinu (Službene Grada Požege, broj: 2/13. u nastavku teksta: Plan).
Članak 2.
Članak 3. Plana, tabelarni dio mijenja se i glasi:

Redni
broj

1.

Naziv upravnog tijela - odjela , odsjeka, službe, čelnika
ustrojstvene jedinice, te naziv radnog mjesta

UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU

1. Pročelnik
2. Viši savjetnik za pravne poslove i zastupanje
3. Viši savjetnik za informiranje, odnose s javnošću i
protokol
4. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
5. Viši stručni suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb
6. Viši stručni suradnik za javnu nabavu
7. Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove
8. Stručni suradnik za radne odnose i poslove pisarnice
9. Viši referent za socijalnu skrb
10. Viši referent za skrb o gradskoj imovini
11. Administrativni tajnik gradonačelnika
12. Administrativni tajnik za poslove samouprave
13. Referent za društvene djelatnosti
14. Informatički referent

Brojčana
oznaka
upravnog
odjela/
službe

Brojčana
oznaka i
ustrojstvene
jedinica i
referenta

04

04/01
04/02
04/03
04/04
04/05
04/06
04/07
04/08
04/09
04/10
04/11
04/12
04/13
04/14
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15. Referent za uredsko poslovanje:
-1
-2

04/15
04/16
04/17

16. Ekonom
2.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I
GOSPODARENJE

05

1. Pročelnik
2. Viši stručni suradnik za izdavanje dokumenata za gradnju
3. Viši stručni suradnik za promet i veze
4. Stručni suradnik za izdavanje dokumenata za gradnju
5. Stručni suradnik za poslove održavanja i izgradnje
prometnica i komunalne infrastrukture:
-1
-2
6. Viši referent za utvrđivanje i naplatu prihoda
7. Viši referent za komunalne poslove:
-1
-2
8. Viši referent - komunalni redar
9.Referent -komunalni redar:
-1
-2
10. Referent-prometni redar
11. Referent za zaštitu od požara i za zaštitu i spašavanje
12. Referent za evidenciju obveznika

3.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

05/01
05/02
05/03
05/04

05/05
05/06
05/07
05/08
05/09
05/10
05/11
05/12
05/13
05/14
05/15

06

1. Pročelnik
2. Savjetnik za proračun
3. Referent - financijski knjigovođa:

06/01
06/02
-1
-2

06/03
06/04

-1
-2

06/05
06/06

-1
-2
-3

06/07
06/08
06/09

4. Referent-knjigovođa analitičar:

5. Referent za računovodstvo:

4.

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

1. Pročelnik
2. Viši stručni suradnik za projekt menagement
3. Viši stručni suradnik za strateško planiranje
4. Stručni suradnik za projekt menagement

07

07/01
07/02
07/03
07/04
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Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

PROČELNICA
Ljiljana Bilen, dipl. iur.,v.r.
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