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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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/1203/03
URBROJ: 2177/01-02/01-12-4
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 17. sjednici održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, donosi
Z AKLJ UČAK
I.
Gradsko vijeće Grada Požege prima na znanje Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećniku
mr.sc. Marijanu Cesariku, dr. med. iz Požege i o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Mladena Pilipovića iz
Požege u Gradskom vijeću Grada Požege.
II.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-06/12-01/01
URBROJ: 2177/01-02/01-12-3
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 6. i 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN, broj: 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. - pročišćeni tekst, 44/06. i 109/07.), članka
6. Zakona o sustavu državne uprave (NN, broj: 150/11.), te članka 34. stavka 1. alineje 24. i članka 40. stavka 1. Statuta
Grada Požege (Službene novine Grad Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici
održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
I.
Mr. sc. Marijanu Cesariku, dr. med. iz Požege započinje mirovanje vijećničkog mandata u Gradskom vijeću
Grada Požege s danom 02. siječnja 2012. godine, radi obnašanja dužnosti zamjenika ministra zdravlja RH.
II.
Mladen Pilipović iz Požege dužnost zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege počinje obnašati od
10. veljače 2012. godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ:2177/01-02/01-12-7
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
I.
mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med iz Požege razrješava se dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege,
radi imenovanja na dužnost zamjenika ministra zdravlja.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ: 2177/01-02/01-12-9
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici, održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
I.
Mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med. iz Požege razrješava se dužnosti predsjednika Mandatne komisije Gradskog
vijeća Grada Požege (u nastavku teksta: Mandatna komisija).
II.
Ivana Bender iz Požege razrješava se dužnosti člana Mandatne komisije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ:2177/01-02/01-12-10
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
I.
Mr.sc. Ivan Čolak, dipl.oec. iz Požege imenuje se za predsjednika Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Požege (u nastavku teksta: Mandatna komisija).
II.
Nada Del Vechio iz Požege imenuje se za člana Mandatne komisije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ:2177/01-02/01-12-11
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici, održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
I.
Mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med. iz Požege razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Odbora za statutarnopravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, v.r.

Broj 2/2012.

Službene novine Grada Požege

Stranica 5

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ:2177/01-02/01-12-12
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
I.
Nada Del Vechio iz Požege imenuje se za zamjenicu predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog
vijeća Grada Požege.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ: 2177/01-02/01-12-14
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Požege
I.
Mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med. iz Požege razrješava se dužnosti člana Odbora za financije Gradskog vijeća
Grada Požege.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-03/02
URBROJ: 2177/01-02/01-12-13
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 20. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i
16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici održanoj dana, 10. veljače 2012. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Požege
I.
Marina Mirković iz Požege imenuje se za člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Požege.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 612-07/12-01/02
URBROJ: 2177/01-05-02/15-12-1
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, broj: 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.), članka 35. stavka 1. točke 6. 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 34. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 17. sjednici održanoj,
dana 10. veljače 2012. godine, usvojilo je
INFORMACIJU O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU NA PODRUČJU GRADA POŽEGE
I.
Ova Informacija o zaštiti i spašavanju na području Grada Požege (u nastavku teksta: Informacija) odnosi se na
sljedeće subjekte:
1.
PROCJENA UGROŽENOSTI
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za
područje Grada Požega donesena je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege koja je održana 29. listopada 2010.
godine. U 2011. godini pristupilo se prikupljanju podataka potrebnih za izradu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite Grada Požege.
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2.

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Plan zaštite i spašavanja nije donijet posebno, ali se primjenjivao plan koji je izradila tada nadležna služba pri
Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj i isti je na snazi do donošenja novog Plana zaštite i spašavanja. Novi plan i
procjena ugroženosti biti će izrađena u 2012. godini od ovlaštene pravne osobe, prema Pravilniku o metodologiji za
izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN, broj: 38/08.).
3.
OPERATIVNE SNAGE
Operativne snage na području Grada Požege su:
1. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Požege imenovano je sukladno naputku Područnog ureda zaštite i
spašavanja Požega i broji sedam članova. Zapovjedništvo se do sada nije sastajalo, jer za to nije bilo prijeke potrebe.
Obuku i osposobljavanje članova Zapovjedništva nije bilo moguće organizirati zbog kratkog roka prijave i odlaska na
mjesto održavanja u Zagreb.
2. Stožer zaštite i spašavanja Grada Požege imenovan je sukladno prijedlogu pročelnika Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Požega i broji ukupno devet članova. Stožer se prošle godine sastao kako bi prikupio i dostavio dio
podataka potrebnih za izradu „Procijene“. Obuku i osposobljavanje članova Stožera nije bilo moguće organizirati zbog
kratkog roka prijave i odlaska na mjesto održavanja koje je bilo organizirano u Zagrebu.
3. Vatrogastvo je organizirano kroz Dobrovoljna vatrogasna društva (Požega i Gornji Emovci) koja su dobro
organizirana i ustrojena i raspolažu sa opremom za intervencije (koja je nepotpuna). Suradnja sa Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima je dobra i potvrđeno je imenovanje zapovjednika u istim društvima. Javna vatrogasna postrojba
Grada Požege redovito djeluje i obavlja svoju djelatnost, te su u većini slučajeva velika potpora (u opremi i ljudstvu)
svim subjektima (pravnim i fizičkim) u nepredviđenim i iznenadnim situacijama, te ispomoć Civilnoj zaštiti Grada
Požege.
4. Civilna zaštita Grada Požege ustrojena je Odlukom o osnivanju, ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
Civilne zaštite Grada Požege, KLASA: 612-07/08-01/5, URBROJ: 2177/01-05-02/14-08-1. od 12. rujna 2008. godine.
Nova oprema (osobna i skupna) nije nabavljena, jer će sa novim Planom civilne zaštite doći do određenih
promjena (s obzirom na broj osoba i specijalističku namjenu u koju pripadaju).
5. Ostale udruge od interesa za zaštitu i spašavanje (Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega,
lovačka društva, Gradsko društvo Crvenog križa, Radio klub Vallis Aurea i dr.) bile su angažirane za pojedine aktivnosti
kada je za to postojala potreba.
6. Ostale službe koje se bave zaštitom i spašavanjem (Hitna pomoć, Dom zdravlja Požega, Centar za socijalnu
skrb Požega, Tekija d.o.o. i dr.) koriste se prema ukazanoj potrebi i do sada su zadovoljavajuće obavljale svoju funkciju.
II.
Ova će se Informacija objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 612-07/12-01/03
URBROJ: 2177/01-05-02/15-12-1
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, broj: 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 35.
stavka 1. točke 6. 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 34. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada Požege (Službene
novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 17. sjednici održanoj, dana 10. veljače
2012. godine, donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA POŽEGE U 2012. GODINI
I.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada
Požege, s ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožera zaštite i spašavanja,
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi, službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem
bave u okviru redovne djelatnosti i udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, donose se ove Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini.
II.
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:
1. STOŽER (ZAPOVJEDNIŠTVO) ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Za osposobljavanje i aktivnosti zapovjedništva zaštite i spašavanja, predviđaju su sredstva u Proračunu Grada
Požege u 2012. godini u iznosu od 5.000,00 kuna.
Sukladno potrebama i nastalim promjenama važećih Zakona i propisa, donijet će nove ili izmijeniti postojeće
odluke donesene na nivou Grada Požege.
2. VATROGASTVO
Za zaštitu od požara za područje Grada Požege, a sukladno Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od
požara i Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, od katastrofa i velikih nesreća na
području Grada Požege prilagodit će se vatrogasne udruge i postrojbe, te potpuno uskladiti njihov ustroj, djelovanje i
opremanje.
Javna vatrogasna postrojba Grada Požege financirat će se dijelom iz Državnog proračuna, te dijelom iz vlastitih
sredstava i sredstava Grada Požege.
Sredstva za redovan rad i nabavku nove ili zamjenu postojeće opreme za Vatrogasnu zajednicu Grada Požege i
Dobrovoljna vatrogasna društava (Požega i Gornji Emovci), biti će isplaćena iz Proračunu Grada Požege u okviru
zakonski određenog minimuma.
Sukladno zakonskim odredbama pristupit će se reviziji postojeće Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
3. CIVILNA ZAŠTITA
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, od katastrofa i velikih
nesreća na području grada Požege, treba pristupiti srednjoročnom planu razvoja civilne zaštite, a s ciljem razvoja
vlastitih snaga sposobnih za djelovanje u smislu fizičkih i pravnih osoba tj. timova specijalističke namjene koje će
djelovati na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost.
Iz toga proizlazi potreba za nabavkom osobne i skupne opreme za zapovjedništvo i specijalističke timove i
postrojbe, uz redovno osposobljavanje i uvježbavanje istih.
Uz te aktivnosti predviđa se postrojavanje, te opremanje i osposobljavanje postrojbi civilne zaštite, prema
predviđenim sredstvima u Proračunu Grada Požege u 2012. godini.
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Za osiguranje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih
aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2012. godinu, ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se i do
sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. U slučaju izvanrednih uvjeta, osigurat će se i dodatna sredstva.
4. SKLONIŠTA
Gradske službe trebaju se uključiti u taj postupak jer su zakonskim propisima zadužene za osiguravanje mjere
zbrinjavanja što zahtjeva i njihovo redovno investicijsko i tekuće održavanje te tehničku kontrolu.
Kako je u gradu Požegi mali broj skloništa osnovne zaštite iskazan prema broju stanovnika, inzistirati će se na
gradnji novih skloništa, sukladno Prostornom planu Grada Požege i sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za područje Grada Požege.
5. UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Grada Požege djeluju i rade slijedeće udruge koje su od interesa za zaštitu i spašavanje: Hrvatska
gorska služba spašavanja Stanica Požega, Hrvatski crveni križ, Radio amaterski klub „Valis Aurea“, Hrvatsko
planinarsko društvo „Sokolovac“, Aero klub „Požega“, letački klub „Bumbar“ i drugi.
Grad Požega će u skladu s mogućnostima sufinancirati programe navedenih udruga za njihove programe koji se
odnose na materijalno-tehničko opremanje, osposobljavanju i usavršavanju kadrova a s ciljem da budu što bolji kako u
svom radu tako i u funkciji zaštite i spašavanja.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU SVOJE REDOVNE
DJELATNOSTI
Većina službi i pravnih osoba čija je redovna djelatnost iz područja zaštite i spašavanja, sa sjedištem je u gradu
Požegi, prati se njihova aktivnost, razvoj i projekti, uz zajedničko sudjelovanje u aktivnostima koje su od interesa za
zaštitu i spašavanje u Gradu Požegi.
7. FINANCIRANJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Grad Požega će i u 2012. godini izdvajati sredstva za Sustav zaštite i spašavanja prema svojim planovima i
materijalnim mogućnostima.
Za Civilnu zaštitu i spašavanje u Proračunu Grada Požege za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od
130.000,00 kuna.
III.
Ove Smjernice objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 612-07/09-01/1
URBROJ: 2177/01-05-02/15-12-93
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, broj: 174/04., 79/07., 38/09. i
127/10.), članka 35. stavka 1. točke 6. 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 34. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 17. sjednici održanoj,
dana 10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Grada Požege
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Požege donosi Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Grada Požege.
Planovi iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Tekst Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke neće se objaviti u Službenim
novinama Grada Požege zbog tajnosti podataka.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-02/06-06/9
URBROJ: 2177/01-02/01-12-3
Požega, 10. veljače 2012.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (NN, broj: 87/08.), članka 34. stavka 1. alineje 3. i članka 110. stavka
1. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17.
sjednici, održanoj 10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Požege, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Požege, te načinu vođenja jedinstvenog
računa riznice (Službene novine Grada Požege, broj: 03/06. - u daljnjem tekstu, skraćeno: Odluka).

Članak 2.
U članku 9. stavku 1. Odluke, umjesto riječi: „Gradskog poglavarstva“ treba stajati riječ: „gradonačelnika“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, v.r.

Broj 2/2012.

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
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/11-01/7
URBROJ: 2177/01-05-02/09-12-1
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04.,
110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i članka 34. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici, održanoj
10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi mijenja se Odluka o komunalnoj naknadi
(Službene novine Grada Požege, broj: 18/09., 24/09., 21/10. i 12/11. - u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
U članku 5. stavku 1. Odluke:
- u alineji 1. (I. zona) naziv ulice: „Istarska“ zamjenjuje se nazivom ulice: „Dr. Filipa Potrebice“.
Članak 3.
U članku 20. Odluke u stavku 1. iza riječi:„ Pravnim“ dodaju se veznik: „ i“, te riječ:„fizičkim“.
Iza stavka 1. istoga članka Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Zahtjev za umanjenje komunalne naknade osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti do kraja mjeseca
rujna tekuće godine uz koji obvezno prilažu dokaz o ispunjenju uvjeta.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 363-01/11-01/25
URBROJ: 2177/01-05-02/09-12-1
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03. - pročišćeni tekst,
82/04.,110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i članka 34. stavka 1. alineje 3. Statuta
Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici,
održanoj 10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu mijenja se Odluka o komunalnom doprinosu
(Službene novine Grada Požege, broj: 38/08., 3/09., 18/09., 24/09., 21/10. i 12/11. - u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. Odluke:
- u alineji 1. (I. zona) naziv ulice: „Istarska“ zamjenjuje se nazivom ulice: „Dr. Filipa Potrebice“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 363-01/11-01/149
URBROJ: 2177/01-02/01-12-5
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04.,110/04.Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01. 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. i
150/11.) te članka 34. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 15/09. i 16/11.),
Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 17. sjednici održanoj 10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu (Službene novine Grada Požege, broj: 12/11.) u članku 103. stavku 1. naziv ulice:
„Istarska“ zamjenjuje se nazivom ulice: „Dr. Filipa Potrebice“.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 363-01/12-01/01
URBROJ: 2177/01-05-02/02-12-4
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. 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.), članka 11. stavka 2. i 4. Zakona o
otpadu (NN, broj: 178/04., 153/05., 111/06., 110/07., 60/08. i 87/09.), te članka 34. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici, održanoj,
10. veljače 2012. godine, usvojilo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Požege za 2011. godinu
I.
U 2011. godini Tekija d.o.o. je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Požege za razdoblje 2007.2015.godine (Službene novine Grada Požege, broj: 15/07.) provela sljedeće aktivnosti:
1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
a) Unapređivanje sustava organiziranog skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada:
- izrađen je elaborat Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (stanje 31.prosinca 2011. godine),
- izrađene su i korisnicima poslane obavijesti o odvozu komunalnog otpada u 2011. godine za dane blagdana,
- izvršena je isporuka smećara s rotirajućim bubnjem čija je nabava provedena krajem 2010. godine.
- nabavljeno ju 4.140 kom doplatnih vreća za komunalni otpad.
Vrijednost provedenih mjera: 12.757,00 kn.
b) Uspostavljanje sustava odvojenog sakupljanja otpada:
- na postojećim lokacijama zelenih otoka u Gradu Požegi postavljeno je 5 dodatnih kontejnera za papir,
- izvršena je nabava 10 zatvorenih kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada,
- uređeno je reciklažno dvorište na odlagalištu „Vinogradine“ za prihvat odvojeno skupljenog otpada, a
uređenje je obuhvatilo postavljanje 6 zatvorenih kontejnera od 7 m3 i postavljanje natpisa u skladu sa zakonskom
regulativom,
- ishođena je dozvola za rad reciklažnog dvorišta na odlagalištu „Vinogradine“ koja se odnosi na sakupljanje i
privremeno skladištenje odvojeno skupljenog otpada,
- odvoz odvojeno sakupljenog stakla i papira provođen je prema ugovorima s ovlaštenim sakupljačima,
- izrađena je izvedbena dokumentacija nadstrešnice reciklažnog dvorišta,
- izrađena je izvedbena dokumentacija za asfaltiranje plohe za odvojeno sakupljanje otpada u Osječkoj ulici u
Požegi; izvedba se očekuje u 2012. godini.
Vrijednost provedenih mjera: 113.781,00 kn.
2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
- Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavljeni su potrebni dokumenti za pokretanje aktivnosti za
uspostavu Županijskog centra za gospodarenje otpadom na odlagalištu „Vinogradine“,
- izrađen Plan sanacije odlagališta „Vinogradine“,
- izvedena je kaseta br. 3 za odlaganje komunalnog otpada,

Broj 2/2012.

Službene novine Grada Požege

Stranica 14

- monitoring odlagališta proveden je za procjedne, oborinske i podzemne vode odlagališta, te za odlagališni plin
i slijeganje odlagališta,
- izveden je videonadzor odlagališta,
- proveden je postupak nabave kompaktora (kompaktor je isporučen početkom 2012. godine),
- izrađen je troškovnik i natječajna dokumentacija za izvedbu sjeverne lagune na odlagalištu „Vinogradine“,
provedeno javno nadmetanje i potpisan ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem; izvedba radova očekuje se u 2012. godini.
Vrijednost provedenih mjera: 3.035.210,00 kn.
II.
Grad Požega je tijekom 2011. godini obavio sanacije divljih odlagališta otpada na području Grada Požege.
III.
Ovo će se Izvješće objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 363-02/12-07/02
URBROJ: 2177/01-02/01-12-4
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članak 28. stavka 2. Zakona o energiji (NN, broj: 68/01, 177/04, 76/07, 152/08. i 127/10.), te članka
34. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće
Grada Požege na 17. sjednici, održanoj 10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za distribuciju toplinske energije
I.
Ovom Odlukom o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za distribuciju toplinske energije (u nastavku teksta:
Odluka) energetskom subjektu Tekiji d.o.o. Požega, Vodovodna 1, određuje se visina tarifnih stavki u Tarifnom sustavu
za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom na području Grada Požege.
II.
Visina tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe
toplinskom energijom u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka 2012. godine određuje se kako slijedi:
TARIFNI ELEMENTI (Te)
TARIFNE GRUPE (Tg)

Tg4 – Kućanstva na područnim toplanama
(zasebnim kotlovnicama)

TARIFNI MODELI (TM)

Te1 Energija
(kn/kWh)

Te2 Snaga
(kn/kW/mj)

TM9 – zasebno mjerilo

0,3354

19,00

TM10 – zajedničko mjerilo

0,3354

19,00
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III.
Sukladno mišljenju Hrvatske energetske razvojne agencije KLASA: 307-01/11-01/08, URBROJ: 371-01/11-42 od
20. prosinca 2011. godine, visina tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje,
distribucije i opskrbe toplinskom energijom od 1. travnja 2012. godine određuje se kako slijedi:
TARIFNI ELEMENTI (Te)
TARIFNE GRUPE (Tg)

TARIFNI MODELI (TM)

Tg4 – Kućanstva na područnim toplanama
(zasebnim kotlovnicama)

Te1 Energija
(kn/kWh)

Te2 Snaga
(kn/kW/mj)

TM9 – zasebno mjerilo

0,39

19,00

TM10 – zajedničko mjerilo

0,39

19,00

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-01/12-04/01
URBROJ: 2177/01-02/01-12-4
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. 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 34. stavka 1.
alineje 11. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), Gradsko vijeće Grada Požege na
17. sjednici, održanoj 10. veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (u nastavku teksta: Odluka) uređuje se ustrojstvo, nazivi i
djelokrug upravnih tijela Grada Požege, način upravljanja, te druga odgovarajuća pitanja važna za rad upravnih tijela
Grada Požege (u nastavku teksta: upravna tijela).
Članak 2.
Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom u i opsegom poslova, samoupravnog djelokruga Grada
Požege, prema srodnosti poslova i organizacijskoj povezanosti, te prema potrebi učinkovitog obavljanja poslova i
učinkovitog rukovođenja radom upravnih tijela.
Članak 3.
Upravna tijela imaju svoj pečat.
Sadržaj pečata, postupak njegove izrade, te primjena određena je zakonom, Statutom Grada Požege, te
posebnom odlukom.
U pečatu je puni naziv upravnog tijela koji sadrži: naziv Republika Hrvatska, naziv Požeško - slavonske
županije, naziv Grada Požege, a u sredini je grb Republike Hrvatske.
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Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i
ženske osobe.
II.

USTROJ I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA
Članak 5.
U Gradu Požegi ustrojavaju se sljedeća upravna tijela:
1. Upravni odjeli:
1. Upravni odjel za samoupravu,
2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje
3. Upravni odjel za financije
2. Službe:
1. Služba za unutarnju reviziju
Upravni odjel za samoupravu
Članak 6.

Upravni odjel za samoupravu:
1. obavlja pravne i druge stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi s radom Gradskog vijeća Grada
Požege (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), radnih tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Požege i Stručnosavjetodavnog tijela
2. organizira aktivnosti Gradonačelnika Grada Požege (u nastavku teksta: Gradonačelnik) i zamjenika
Gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada Požege, obavlja poslove
protokola, te organizira rad sa strankama Gradonačelnika i njegovog zamjenika
3.obavlja poslove u svezi s provedbom izbora, u smislu posebnih propisa, uključujući i izbore za tijela mjesne
samouprave, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika upravnih tijela, poslove pisarnice, te poslove
prijepisa za upravna tijela.
4. iz područja kulture, tehničke kulture, športa, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, socijalne skrbi i
zdravstva obavlja poslove koji obuhvaćaju:
- planiranje i osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju i djelomično
osiguranje sredstava za osiguravanje javnih potreba u osnovnom obrazovanju.
- poslove zdravstva koji obuhvaćaju koordinaciju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u radu ustanova i
drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu.
- poslove socijalne skrbi koji obuhvaćaju poticanje i primjenu mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanje
socijalno ugroženih osoba
- poticanje kulturno-umjetničkog promicanja Grada Požege, osiguravanjem sredstva za zadovoljavanje javnih
potreba u kulturi, te poticanje sponzorstva i donatorstva u kulturi.
- poslovi pod ovom točkom obuhvaćaju i koordinaciju u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu i
tehničkoj kulturi, te praćenje, kontrolu i realizaciju programa za razvoj športa i tehničke kulture, te
- poslove suradnje s udrugama i humanitarnim organizacijama na području Grada Požege
5. u smislu posebnih propisa obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama
6. obavlja poslove gradskog informatičkog sustava i poslove u svezi s uređivanjem web. stranica Grada Požege
7. obavlja poslove redakcije i službene objave akata Grada Požege
8. poslove javne nabave koji obuhvaćaju poslove planiranja i evidentiranja javnih nabava, poslove cjelovitog
provođenja postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima (pripremanje natječaja, donošenja odluke o
najpovoljnijem ponuditelju i dr.), te povjeravanje poslova komunalnog gospodarstva na temelju koncesije i ugovora
9. obavlja imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada
Požege (osim poslova u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada
Požege)
10. poslove u svezi sa zastupanjem Grada Požege pred pravosudnim i drugim tijelima
11. poslove održavanja radnih prostorija, kao i druge pomoćno-tehničke poslove.
Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu,
dugim propisima i aktima Grada Požege.
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Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje
Članak 7.
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje obavlja poslove koji se odnose na:
1. uređenje područja Grada Požege, uređenje građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti,
utvrđivanje obveza i naplate komunalnih i sličnih obveza, poslove koji se odnose na gospodarstvo, poslove u svezi s
pretpristupnim fondovima Europske unije, geodetske poslove, označavanje prostornih jedinica, zaštitu i spašavanje,
komunalni red, prometno redarstvo, mjesnu samoupravu (osim izbora za mjesnu samoupravu) i to kako slijedi:
- uređenje područja Grada Požege obuhvaća poslove izgradnje i održavanje objekata u vlasništvu Grada
Požege, prometnica i drugih javnih površina
- uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture
- obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove obavljanja komunalnih djelatnosti, ustroj subjekata
komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada Požege, te cijene komunalnih usluga
- utvrđivanje i naplatu komunalnih i sličnih obveza koji obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih
obveza, te njihovu naplatu, uključujući i prisilnu naplatu
- poslovi gospodarstva obuhvaćaju poticanje razvoja gospodarstva posebno obrta, malog i srednjeg
poduzetništva, uređenje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata (radno vrijeme i drugo), te poslove u svezi s
pretpristupnim fondovima Europske unije.
- geodetski poslovi obuhvaćaju poslove osnivanja i vođenja katastra vodova,
- označavanje prostornih jedinica koje obuhvaća poslove evidencije, imenovanja i označavanja naselja, ulica i
trgova
- zaštita i spašavanje obuhvaćaju stručno-tehničke poslove zaštite koji spadaju u djelokrug Grada Požege
- komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, te nadzor provođenja odluka o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina uključujući i rad komunalnog redarstva Grada
Požege
- prometno redarstvo obavlja poslove nadzora i premještanja zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno
odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, poslove upravljanja prometom, poslove nadzora u zonama
smirenog prometa, prometa u pješačkim zonama
2. prostorno planiranje koje obuhvaća praćenje i analizu provođenja dokumenta prostornog uređenja, ocjenu
provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša,
izradu izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi s
izradom prostornih planova, akata o položajnim zonama i sličnih akata, poslove u svezi izdavanja građevinskih i
lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja iz djelokruga Grada.
3. prometa koji obuhvaćaju:
- praćenje, analizu i normativno uređivanje, odgovarajuće označavanje, te nadzor cestovnog prometa, u smislu
propisa o sigurnosti prometa na cestama
- poslove u svezi raspolaganja javnim površinama i javno-prometnim površinama u vlasništvu Grada Požege
4. zaštite okoliša koji obuhvaćaju praćenje stanja zaštite okoliša, te izradu studija, planova i drugih akata u svezi
unapređenjem zaštite okoliša.
5. mjesnu samoupravu koja obuhvaća poslove u svezi s radom mjesnih odbora (osim poslova izbora i
konstituiranja tih tijela).
Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu,
dugim propisima i aktima Grada Požege.
Upravni odjel za financije
Članak 8.
Upravni odjel za financije obavlja poslove u svezi s propisivanjem i naplatom poreza Grada Požege, politikom
planiranja i ostvarivanja prihoda Grada Požege, praćenjem provedbe proračuna, izradom nacrta proračuna, izradom
periodičnog i godišnjeg obračuna proračuna, izradom i realizacijom financijskih planova, periodičnih i završnih
obračuna tijela, financijske evidencije imovine Grada Požege, sastavljanjem bilance imovine, vođenje knjigovodstvene
evidencije o svim računima koji čine proračun, poslove financijskog poslovanja, likvidature, obračuna plaća, blagajne,
osiguravanja imovine i likvidacije polica, te naplate odštetnih zahtjeva.
Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka obavlja i knjigovodstvene poslove za sve proračunske korisnike Grada
Požege, te druge poslove iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.
Služba za unutarnju reviziju
Članak 9.
Služba za unutarnju reviziju je tijelo koje obavlja poslove proračunske kontrole zakonitosti, svrsishodnosti i
pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, te poslove unutarnje revizije.
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Proračunska kontrola obuhvaća pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih
dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika, nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih
fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika, te nadzor
namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad Požega dao jamstvo.
Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju reviziju ispravnosti prijedloga ugovora, reviziju provedenih javnih
natječaja, te drugih akata i postupaka sukladno zakonu i drugim propisima.
Članak 10.
Upravna tijela neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata iz djelokruga poslova za koje su
osnovani i u okviru svog samoupravnog djelokruga donose i pojedinačne akte u svrhu izvršavanja općih akata Gradskog
vijeća i Gradonačelnika.
Članak 11.
Upravna tijela mogu se dijeliti i na niže organizacijske jedinice odsjeke, a ovi na odjeljke.
Članak 12.
Gradonačelnik vodi brigu o javnosti rada upravnih tijela.
Izvješće o radu i drugim pitanjima iz djelokruga rada upravnih tijela daje pročelnik.
Članak 13.
Upravna tijela dužna su razmotriti prijedloge i primjedbe građana u svezi njihovog rada, te ih obavijestiti o
poduzetim mjerama.
III.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 14.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg imenuje Gradonačelnik na temelju javnog natječaja, sukladno
zakonu kojim se uređuje lokalna područna (regionalna) samouprava, te zakonu kojim se uređuju radni odnosi službenika
i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Gradonačelnik može razriješiti pročelnike upravnih tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna
i područna (regionalna) samouprava. U slučaju razrješenja, kao i na druga prava, obveze i odgovornosti pročelnika
upravnih tijela primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje radni odnosi službenika i namještenika u tijelima lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Članak 15.
U razdoblju od upražnjenog radnog mjesta pročelnika do imenovanja novog u skladu sa zakonom,
Gradonačelnik može iz reda službenika na predmetno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
U slučaju duže odsutnosti pročelnika, a do njegovog povratka na rad, Gradonačelnik može iz reda službenika na
predmetno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
Gradonačelnik može u svako doba opozvati vršitelja dužnosti pročelnika.
Članak 16.
Pročelnik upravnog tijela odgovoran je Gradonačelniku za svoj rad i rad službenika i namještenika u svom
upravnom tijelu.
Članak 17.
Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga,
te nadzire rad upravnih tijela.
U provođenju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik prati stanje u pojedinim upravnim tijelima, te
utvrđuje mjere koje su dužni provesti.
Članak 18.
Pravilnik o unutarnjem redu, kao zajednički pravilnik za sva upravna tijela donosi Gradonačelnik, na prijedlog
pročelnika upravnih tijela.
Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih
mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih
tijela u skladu sa Statutom Grada Požege, općim aktima Grada Požege i ovom Odlukom.
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SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI UPRAVNIH TIJELA I OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
Članak 19.

U upravna tijela službenici i namještenici primaju se na rad i raspoređuju se na radno mjesto, na način i pod
uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima lokalne i područne
(regionalne) samouprave sukladno Pravilniku iz članka 18. ove Odluke.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju prava i dužnosti propisane zakonom i drugim propisima, a za svoj rad
odgovaraju u slučajevima i po postupku koji je propisan zakonom i drugim propisima, te općim aktima.
Članak 20.
Prava iz radnog odnosa službenici i namještenici upravnih tijela ostvaruju u Gradu Požegi, kao jedinstvenom
subjektu.
Članak 21.
O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, te o drugim pravima iz radnog odnosa kao i o prestanku službe
odlučuje rješenjem pročelnik upravnog tijela ili osoba koju pročelnik za to pisano ovlasti.
O imenovanju i razrješenju, te o drugim pravima i obvezama pročelnika upravnih tijela odlučuje rješenjem
Gradonačelnik.
V.

RADNO VRIJEME UPRAVNIH TIJELA
Članak 22.

Gradonačelnik određuje početak i završetak radnog vremena upravnih tijela, te uredovno vrijeme za rad sa
strankama.
Pročelnik može radno vrijeme u toku radnog dana za obavljane određenih poslova iz djelokruga upravnog tijela
privremeno urediti drugačije nego što je određeno odlukom Gradonačelnika odnosno Kolektivnim ugovorom, ako to
zahtijeva pravodobno i potpuno obavljanje tih poslova.
VI.

SREDSTVA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Članak 23.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Požege i iz drugih prihoda u skladu sa
zakonom, ovisno o izvršenju poslova i zadataka predviđenih programom rada.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.

Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 18. ove Odluke Gradonačelnik je dužan donijeti najkasnije u roku 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Do donošenja novoga Pravilnika ostaje na snazi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 18/10.), koji je donesen na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 16/05., 10/06., 21/06. i 18/09.).
Upravni odjel za samoupravu preuzet će sve službenike i namještenike, poslove i predmete, opremu i drugu
dokumentaciju ukinutog Ureda gradonačelnika, a od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje preuzet
će službenike, poslove i predmete, opremu i drugu dokumentaciju, razmjeno poslovima preuzetim sukladno ovoj Odluci.
Nakon stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, sadašnja tajnica Ureda gradonačelnika Gada
Požege rasporedit će na radno mjesto adekvatno njenoj stručnoj spremi u Upravnom odjelu za samoupravu.
Pročelnice sadašnjeg Upravnog odjela za samoupravu, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
gospodarenje i Upravnog odjela za financije imenovane na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, stupanjem
na snagu ove Odluke ostaju na istom radnom mjestu pročelnika, a stupanjem na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga
članka Gradonačelnik će u roku od 15 dana donijeti rješenje o njihovu rasporedu na radno mjesto pročelnice Upravnog
odjela za samoupravu, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje odnosno Upravnog odjela za financije.
Službenici i namještenici zatečeni u službi u upravnim tijelima Grada Požege na dan stupanja na snagu ove
Odluke, nastavit će s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i to do rasporeda na radna mjesta utvrđena
Pravilnikom o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka. Rješenja o rasporedu donijeti će se u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu Pravilnika.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene
novine Grada Požege, broj: 16/05., 10/06., 21/06. i 18/09.).
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Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, 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 VIJEĆE
KLASA: 021-02/12-03/04
URBROJ: 2177/01-02/01-12-4
Požega, 10. veljače 2012.
Na temelju članka 11. stavka 1. i 3. 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.), članka 10. stavka 2. Statuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 15/09. i 16/11.), te članka 31. Odluke o javnim priznanjima Grada Požege (Službene
novine Grada Požege, broj: 5/98, 7/99., 2/02., 10/05. i 18/09.), Gradsko vijeće Grada Požege na 17. sjednici, održanoj, 10.
veljače 2012. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2012. godini
Članak 1.
U povodu Dana Grada, 12. ožujka, dodjeljuju se javna priznanja Grada Požege i to kako slijedi:
I.

POČASNIM GRAĐANINOM GRADA POŽEGE proglašava se posthumno,
ANTUN BOŽIĆ,

pukovnik i domoljub koji je devedesetih godina prošlog stoljeća u presudnim trenucima hrvatske povijesti svu
svoju energiju utkao u slobodu Hrvatske i slobodu Grada Požege. U ožujku 1991. godine pod predsjedanjem Antuna
Božića konstituirano je Međustranačko vijeće za općinu Požega (u nastavku teksta: Međustranačko vijeća) i time je prvi
puta u ovom Gradu uvedeno višestranačje sa zadaćom obrane suvereniteta Republike Hrvatske. Iste godine u svibnju na
poziv upućen pučanstvu, Međustranačko vijeće je okupilo dobrovoljce i organiziralo dobrovoljačke jedinice Narodne
zaštite koje su prve stale na branik Domovine. Početkom lipnja 1991. godine na zapovijed o ustroju prvih postrojbi ZNGa zajedno sa zapovjednikom generalom pukovnikom Miljenkom Crnjcem osnovao je 63. samostalni ,,A" bataljun, a nakon
formiranja 123. brigade Hrvatske vojske raspoređen je na dužnost pomoćnika zapovjednika brigade za informativnopropagandno i psihološko djelovanje.
Antun Božić je za doprinos u ustrojavanju Hrvatske vojske i obranu Republike Hrvatske dobio čin pukovnika, a
kao časni znak vječnog spomena, posthumno je odlikovan Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim
pleterom, Spomenicom domovinskog rata i Poveljom zahvalnosti Grada Požege.
II.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA POŽEGE dodjeljuje se
akademiku ZLATKU BOUREKU,

umjetniku modernog sluha, rođenom 1929. godine u Požegi koji je diplomirao kiparstvo i slikarstvo na
Akademiji za primijenjenu umjetnost u Zagrebu 1955. godine.
Svoja djela s područja primijenjene umjetnosti prvi puta je izložio 1955. godine, dok se s grafičkim radovima
javlja 1959. godine, a slike izlaže od 1963. godine u zemlji i inozemstvu na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.
Od 1960. godine radi crtane filmove i s grupom istomišljenika osniva Zagrebačku školu crtanog filma, te se
dokazuje kao izvrstan režiser, scenarist i kostimograf.
Zlatko Bourek dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada i to Nagrade za životno djelo Vladimir
Nazor, Nagrade grada Zagreba, Nagrade VIII. Marulićevi dani, Nagrada u Oberhausenu, Atlanti, Chicagu, New Yorku i
drugih.
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2002. godine izabran je u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti za člana suradnika VII. razreda, a redoviti
član Razreda za likovne umjetnosti postaje u svibnju 2010. godine.
III.

GODIŠNJA NAGRADA GRADA POŽEGE dodjeljuje se:
MARKU KOPLJARU,
rukometašu Hrvatske reprezentacije

Marko Kopljar rođen je u Požegi 1986. godine, a rukometom se počeo baviti 2001. godine u Rukometnom klubu
Požega. Marka su odmah uočili rukometni stručnjaci Hrvatske tako da nakon završetka srednje škole odlazi u Zagreb u
Rukometni klub Medveščak, te 2007. godine postaje član najboljeg Rukometnog kluba Zagreb Croatia.
Sa reprezentacijom Hrvatske kao kadet osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu i brončanu medalju
kao junior na Svjetskom prvenstvu. Na Svjetskom prvenstvu 2009. godine i na Europskom prvenstvu 2010. godine u
Austriji sa seniorskom reprezentacijom osvaja srebrne medalje.
Marko Kopljar je svojom igrom za reprezentaciju Hrvatske i u Rukometnom klubu Zagreb Croatia izrastao u
jednog od najboljih igrača rukometa Europe, što je i dokazao na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Beogradu kada
je između sedam igrača izabran u idealnu europsku rukometnu reprezentaciju.
MARKU ŠPEHARU,
solistu Komische Opere u Berlinu
Marko Špehar, bas, rođen je 1982. u Požegi. Nakon početnih susreta sa glazbom u Požegi nastavlja s glazbenim
obrazovanjem u Srednjoj glazbenoj školi u Osijeku. Studirao je na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst u Stuttgartu u klasi Dunje Vejzović, te u Helsinkiju na poznatoj „Sibelius Akatemien". Tijekom studija surađivao je
sa mnoštvom vokalnih ansambala i najboljim dirigentima (Frieder Bernius, Peter Neumann i Helmut Riling), a prvo
operno scensko iskustvo stječe na internacionalnom festivalu Ludwigsburger Schlossfestspiele. Ovo je bilo bitno
razdoblje u njegovu razvoju kao pjevača i omogućeno mu je kroz potporu Grada Požege dodjelom stipendije kao i
posebnom financijskom potporom za usavršavanje u Helsinkiju.
Nakon završetka studija prve angažmane dobiva na Staatstheater Hannover i Staatsoper Stuttgart (u
Mozartovom Don Giovanniu, Verdijevoj Traviati i drugim djelima) surađujući sa poznatim režiserima (Hans Nenfels,
Peter Konwitschni i Calixto Bieto). U isto vrijeme debitira kao Osmin u Otmici iz saraja u Reinsbergu u Austriji.
Stuttgart napušta 2008. godine dobivanjem angažmana u Dortmundu (u Mozartovoj Čarobnoj fruli), te gostuje u Kölnu,
Münchenu, Stuttgartu, Zagrebu i Lisabonu. Član ansambla Komische Opere u Berlinu postaje 2010. godine gdje pjeva
velike uloge i potvrđuje se kao mladi predstavnik svog facha. Od sljedeće sezone 2012/13. postaje član ansambla u
Mannheimu s kojim planira gostovanja u Kölnu, Baselu i Leipzigu u suradnji sa renomiranim režiserom Christofom
Loyem.
IV.

KOLEKTIVNA NAGRADA GRADA POŽEGE dodjeljuje se:
Trgovačkom društvu TEKIJA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Požega

koje je osnovano 1991. godine, a jedna od glavnih djelatnosti društva je vodoopskrba koja danas predstavlja
moderno ustrojen sustav. Vodoopskrba zadovoljava potrebe snabdijevanja svih jedinica lokalne samouprave na području
Požeštine (u nastavku teksta: JLS) i pokriva 90 % korisnika. Izgradnja novoga crpilišta Dubočanka bitno će poboljšati
opskrbljenost pitkom vodom ostalih naselja u JLS. U tijeku je izgradnja vodovoda za naselja koja nemaju javni vodovod
(Ugarci, Nova Lipa, Emovački Lug i dr.), zamjena dotrajalih vodovodnih dionica (Velika-Požega i Velika- Kutjevo), te
rekonstrukcija uličnih vodovoda.
Odvodnja otpadnih voda obavlja se na području svih JLS, a s Centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih
voda (CUPOV Požega) povezano je više sustava odvodnje u JLS. Najnoviji su radovi na povezivanju sustava Općine
Brestovac, izgradnja kolektorskog sustava u Kaptolu i Čaglinu, a predviđeni su radovi aglomeracije Pleternica u
suradnji s Hrvatskim vodama.
Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada obavlja se na području svih JLS. Komunalni otpad se deponira na
centralnom Odlagalištu Vinogradine za koje je predvidivo da će se formirati u Centar za gospodarenje otpadom Požeškoslavonske županije kroz suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša.
Pored ovih djelatnosti Tekija d.o.o. obavlja i ostale djelatnosti koje su u funkciji komunalne opremljenosti JLS
(održavanje javnih i zelenih površina, distribucija i opskrba toplinskom energijom, djelatnost parkirne službe, obavljanje
zimske službe i drugo).
Tekija d.o.o već deset godina ostvaruje pozitivan financijski rezultat, ostvarenu dobit reinvestira, nema kreditnih
zaduženja, ima tzv. zlatne rezerve, sve to uz zadržavanje najniže cijene usluge u RH i uz poštivanje svih prava iz
Kolektivnog ugovora za 180 zaposlenih radnika.
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LIČKOM ZAVIČAJNOM DRUŠTVU „VILA VELEBITA“
Ličko zavičajno društvo Vila Velebita (u nastavku teksta: društvo) osnovano je 1997. godine i na poseban način
promovira temeljne zasade zavičajne kulturne baštine Like i Slavonije.
Društvo od svoga osnutka radi vrlo predano na organiziranju zavičajnih skupova Ličana iz čitave Hrvatske u
Požegi. Najznačajniji neposredni kulturni doprinos ovoga društva je obogaćenje kulturnog života Požege i šire kroz
organizaciju brojnih predstavljanja književnih naslova i likovnih izložbi u prostorima Gradskog muzeja Požega. Tome
treba pridodati značaj agilnog predsjednika društva prof.dr.sc. Josipa Fajdića i najaktivniju sekciju unutar ove uzorno
organizirane zajednice Glazbeno društvo Vila Velebita (zbor i orkestar) koje svojim brojnim nastupima kroz godinu
obogaćuje glazbeni život naše sredine, ali istovremeno prezentira glazbenu tradicijsku kulturu Hrvata u inozemstvu.
Tako je zbor i orkestar Vila Velebita s velikim uspjehom predstavljao u lipnju 2011. godine Hrvatsku za Dan Državnosti
u Varšavi i Krakovu (Poljska). Prošle godine društvo je pokrenulo i izdavačku djelatnost, te je izdana i predstavljena
reprezentativna monografija Ličani u Slavoniji & Vila Velebita u Požegi.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar, v.r.

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđeno je da je nastala tiskarska greška u Odluci o izmjeni i dopuni
Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi, objavljena u Službenim novinama Grada Požege, broj: 21/11.
od 19. prosinca 2011. godine, te se daje sljedeći
Ispravak

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi, u članku 2. stavku 1. pod
točkom 17. (šesti redak) - „Trg Sv. Antuna“, u zagradi broj: „ 170/2“ zamjenjuje se brojem: „476/2“.

ODGOVORNI UREDNIK
Ljiljana Bilen, dipl.iur.,v.r.

_________________________________________________________________________________
Izdavač: Grad Požege - Odgovorni urednik: Ljiljana Bilen, dipl.iur. - Redakcija i uprava: Upravni odjel za samoupravu, Požega,
Trg Svetog Trojstva 1, tel. 034/311-300, 311-302. Pretplata se vrši kod Podravske banke na račun: 2386002- 1835100008 Grad
Požega, poziv na broj: 68 7803 – OIB: 95699596710, s naznakom: “Za Službene novine Grada Požege" - Tisak: - Upravni odjel za
samoupravu. Rješenjem Ministarstva kulture, KLASA: 612-10/95-01-75; URBROJ: 532-03-1/-95-01-9 od 20. siječnja 1995. godine,
glasilo je oslobođeno od plaćanja poreza.

