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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
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/140
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 23. 04. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 69. sjednici, održanoj dana 23. 04. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izgradnji javne
rasvjete u Industrijskoj ulici – odvojak u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Industrijskoj ulici – odvojak u
Požegi (dalje, srkaćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 12/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj ulici – odvojak u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotićakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 211.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.

Broj 5/2007.

Službene novine Grada Požege

Stranica 3

VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/145
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 26. 04. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 70. sjednici, održanoj dana 26. 04. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na
izmjeni javne rasvjete u Ulici sv. Rok u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ul. Sv. Rok u Požegi (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 13/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
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III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ulici sv. Rok u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotićakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 211.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/147
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 26. 04. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 70. sjednici, održanoj dana 26. 04. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova
na izmjeni javne rasvjete u Ulici Sv. Josip u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ul. Sv. Josip u Požegi (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 14/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva – član

Broj 5/2007.

Službene novine Grada Požege

Stranica 5

II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Ulici sv. Josip u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotićakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 211.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/149
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 26. 04. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 70. sjednici, održanoj dana 26. 04. 2007. godine, donijelo
je
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ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni javne
rasvjete u Dubrovačkoj ulici u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Dubrovačkoj ulici u Požegi
(dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 16/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Dubrovačkoj ulici u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotićakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 211.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,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
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/148
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 26. 04. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 70. sjednici, održanoj dana 26. 04. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova
na izmjeni javne rasvjete u Orljavskoj ulici u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Orljavskoj ulici u Požegi (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 15/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je izvođenje radova na izmjeni javne rasvjete u Orljavskoj ulici u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvijestotićakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 211.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
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Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/150
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 26. 04. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 70. sjednici, održanoj dana 26. 04. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za radove na dovršetku izgradnje
Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za radove na dovršetku izgradnje Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u
Požegi (dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 03/07, E-VV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je dovršetak radova na izgradnji Vatrogasnog spremišta u Industrijskoj ulici u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem javnog nadmetanja.
Rok za provedbu postupka nabave je trideset (30) dana od dana donošenja odluke.
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IV.
Planirana vrijednost nabave je do 2.400.000,00 kn (slovima: dvamilijunaičetiristotine kuna), a sredstva su
osigurana u Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 42
129.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu javnog nadmetanja.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.
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