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Cijena ovom broju 20,00 kn
Godišnja pretplata 150,00 kn
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Odluka o odricanju prava prvokupa pokretnog kulturnog dobra
Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i
cijeni parkirne karte
Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija
vrhunskim športašima
Zaključak o financijskoj potpori Počasnom Bleiburškom vodu, Zagreb
Zaključak o financijskoj potpori Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Požegi
Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade
prijevoza APP-u
Zaključak o dodjeli financijske potpore Produkciji Nova, Obrtu za audio i video
produkciju iz Đakova
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad predstavom
„Afrika, čuješ ali zaboraviš, vidiš i pamtiš, učini nešto i razumjet ćeš“
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani
Domovinskog rata Republike Hrvatske
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Lipa
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih Požega
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala
i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“
Zaključak o isplati subvencije za podizanje novog nasada voćnjaka
Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji
prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri
Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima na
izgradnji prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Požega
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Službene novine Grada Požege
Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara, voćara i vinara „Stjepan Koydl“
Procedura o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena te
razvođenju i čuvanju spisa predmeta
Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2015.
godinu
Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
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Stranica 3

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

KLASA: 612-01/15-01/3
URBROJ: 2177/01-01/01-15-3
Požega, 27. travnja 2015
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, broj: 69/99., 151/03.,
157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13. i 152/14. - u nastavku teksta: Zakon), članka 48.
stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 19/13.- pročišćeni tekst ) i članka 61. stavka
3. alineje 5. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i
19/14.), Gradonačelnik Grada Požege 27. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o odricanju prava prvokupa pokretnog kulturnog dobra
1. Grad Požega se odriče prava prvokupa pokretnog kulturnog dobra - zbirke, inventara frizerskog
salona za muškarce koji se nalazi u poslovnom prostoru u Požegi, na Trgu Sv. Trojstva 15, prema ponudi Andrije
Mihaljevića iz Požege (u nastavku teksta: vlasnik pokretnog kulturnog dobra) po cijeni od 120.000,00 kuna
(slovima:stodvadesettisućakuna).
2. Vlasnik pokretnog kulturnog dobra obvezuje se Gradu Požegi dostaviti ugovor o kupoprodaji kao dokaz
da ponuđeno pokretno kulturno dobro nije prodano po povoljnijoj cijeni, niti pod povoljnijim uvjetima od
ponuđene.
3. Provođenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege koji je istu dužan
dostaviti vlasniku pokretnog kulturnog dobra i drugim pravnim osobama koje imaju pravo prvokupa prema članka
37. stavku 4. Zakona.
4. Ova će se Odluka objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 4

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

KLASA:340-03/14-07/5
URBROJ: 2177/01-01/01-15-9
Požega, 4. svibnja 2015.
Na temelju članka 44. stavka 1. članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 19/13.pročišćeni tekst ), članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada
Požege broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.) te članka 9. stavka 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 15/14., 8/14. i 5/15.), na prijedlog Komunalca Požega
d.o.o., Gradonačelnik Grada Požege, dana 28. travnja 2015. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o izmjenama i dopunama Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte

I.
Ovim Zaključkom mijenja se i dopunjuje Zaključak o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni
parkirne karte (Službene novine Grada Požege, broj: 2/14. i 3/15. - u nastavku teksta: Zaključak).
II.
U točki III. Zaključka, stavak 5. mijenja se i glasi: :
„Za radnike koji rade u parkirnoj zoni i za novinare medija s područja Grada Požege cijena mjesečne
povlaštene parkirane karte iznosi za:
I. parkirnu zonu - 90,00 kuna
II. parkirnu zonu - 60,00 kuna.“
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 5

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/147
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 4. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
4. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
I.
Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kuna
(slovima:pettisućakuna) za organizaciju i provedbu Nordijade za sve maturante Požeških srednjih škola dana, 20.
svibnja o.g.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114-Tekuće donacije udrugama građana
i političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.),
a uplata će izvršiti IBAN HR7524020061100665341.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 6

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

KLASA: 402-08/15-01/32
URBROJ: 2177/01-04/08-15-14
Požega, 4. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
4. svibnja 2015. 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 6.400,00 kn (slovima:
šesttisućačetristokuna) stipendija vrhunskim športašima za mjesec svibanj 2015. godine, i to za: Antonia Furića,
vrhunskog športaša II. Kategorije u Body buildingu iznos od 1.200,00 kn, Zorana Špolera, 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, Miroslavu Kolobariću, vrhunskom športašu III. kategorije u Body buildingu iznos od 800,00
kn i Željka Peška, vrhunski športaš s invaliditetom II. kategorije u kuglanju iznos od 1.200,00 kn.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1027, konto 38115-Tekuće donacije športskim društvima
– stipendije vrhunskim športašima Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 19/14.), 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 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 7

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/152
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 4. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
4. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Počasnom Bleiburškom vodu, Zagreb
I.
Počasnom Bleiburškom vodu, Zagreb odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn slovima:
(desettisućakuna) za troškove organizacije obilježavanja 70. obljetnice Bleiburške tragedije koja će se održati
dana, 16. svibnja o.g.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114-Tekuće donacije udrugama građana
i političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.),
a uplata će izvršiti na IBAN HR98239900011100529843.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 8

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/148
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 5. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 5. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Požegi
I.
Srpska pravoslavna crkva u Požegi odobrava se financijska potpora u iznosu od 30.000,00 kn
(slovima:tridesettisućakuna) za uređenje unutrašnjosti parohijskog doma i crkve Sv. Georgije u Požegi.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0550, konto 38212- Kapitalne donacije vjerskim
zajednicama Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), na IBAN
HR9624120091136003318.

III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 9

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/149
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 5. svibnja 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14), Gradonačelnik Grada Požege, dana
5. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
I.
Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.600,00 kn (slovima:
tisućušestokuna) za troškove odlaska članova u Bleiburg na obilježavanje 70. obljetnice tragedije dana, 16.
svibnja o.g.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1112, konto 38119- Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.) a uplata će se izvršiti na IBAN
HR8324020061100561504.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 10

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

KLASA: 402-08/15-01/151
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 5. svibnja 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
5. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 45.050,00 kn
(slovima: četrdesetpettisućapedesetkuna) za isplatu naknade prijevoza APP-u po cesiji broj: 48/2015.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1313, konto 38115-Tekuće donacije sportskim društvima
– suci, kotizacije, prijevozi Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), a uplata će se izvršiti na 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 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/146
URBROJ: 2177/01-04/08-15-5
Požega, 5. svibanj 2015.

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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
5. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Produkciji Nova, Obrtu za audio i video produkciju iz Đakova
I.
Produkciji Nova, Obrtu za audio i video produkciju iz Đakova odobrava se financijska potpora u iznosu
5.000,00 kn (pettisućakuna) za troškove snimanja promidžbeno-turističkog video spota za pjesmu „Oj Požego“
Tamburaškog sastava Zlatna dolina.
II.
. Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0234, konto 38119 Ostale tekuće donacije-ostale
kulturne priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), a uplata će se izvršiti na račun, broj: IBAN HR5123600001102151961.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/154
URBROJ: 2177/01-04/08-15-5
Požega, 6. svibanj 2015.

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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
6. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
I.
Požeškom tamburaškom orkestru dodjeljuje se financijska potpora u iznosu 1.700,00 kn
(tisućusedamstokuna) za troškove prijevoza članova orkestra na natjecanje u Osijek, gdje se održava „38.
Međunarodni festival Hrvatske tamburaške glazbe“.
II.
. Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0234, konto 38119 Ostale tekuće donacije-ostale
kulturne priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), a uplata će se izvršiti na račun, broj: IBAN HR9423600001101859023.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/156
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 6. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14), Gradonačelnik Grada Požege, dana 6.
svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 39.447,67 kn
(slovima: tridesetdevettisućačetristočetrdesetsedamkunašezdesetsedamlipa) za plaćanje troškova sudaca,
kotizacije i prijevoza i to za: NK Croatia, NK Požega, NK Slavonija, NK Lipa, ŽKK Požega, GD Sokol, ŽOK Vallis
aurea, RK Požega, Judo klub, ŽRK Požega, BK Graciano i KK Požega.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1313, konto 38115-Tekuće donacije sportskim društvima
– suci, kotizacije, prijevozi Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), a uplata će se izvršiti na 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 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/157
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 6. svibanj 2015.
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 32. i članka 115. Statuta Grada
Požege ( Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
6. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad predstavom
„Afrika, čuješ ali zaboraviš, vidiš i pamtiš, učini nešto i razumjet ćeš“
I.
Grad Požega prihvaća pokroviteljstvo nad predstavom „Afrika, čuješ ali zaboraviš, vidiš i pamtiš, učini
nešto i razumjet ćeš“, koja će se održati 14. lipnja o.g. u Požegi
II.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/159
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 7. svibanj 2015.
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.,19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 7.
svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata
Republike Hrvatske
I.
Udruzi hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske odobrava se
financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) za troškove održavanja Godišnje izvještajne
skupštine koja je održana u mjesecu travnju o.g.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0534, konto 37213 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), na račun IBAN HR8123860021115000329.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/155
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 7. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 7. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Lipa
I.
Požeškom športskom savezu dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 783,41 kn (slovima:
sedamstoosamdesettrikunečetrdesetjednakuna) za NK Lipa, a sredstva su im potrebna za troškove održavanja
igrališta u mjesecu travnju o.g.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1113, konto 38115-Tekuće donacije športskim
društvima, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), 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 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/158
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 7. svibanj 2015.
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.,19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
7. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih Požega
I.
Požeškom športskom savezu gluhih Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kn
(slovima: tisućukuna ) za troškove odlaska članova na Državno prvenstvo gluhih u kuglanju, ekipno koje će se
održati u Rijeci dana, 9. svibnja 2015. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0523, konto 38115 - Tekuće donacije sportskim
društvima - ostale sportske priredbe, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege,
broj: 19/14.), a uplatit će se na IBAN HR3624020061100517730.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/160
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 7. svibanj 2015.
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.,19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 7.
svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala
i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
I.
Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH odobrava se
financijska potpora u iznosu od 1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna) za troškove organizacije i odlaska starijih
članova Udruge na izlet u Lovačku kuću u Breznici kod Pleternice.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0536, konto 37213-Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), na IBAN HR1323600001101660952.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

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: 402-08/15-01/161
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 11. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
11. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“
I.
Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00
kuna (slovima: pettisućakuna) za troškove rada Društva u 2015. godini.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114-Tekuće donacije udrugama građana
i političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.),
a uplata će izvršiti IBAN HR4925000091102193106.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.

Stranica 20

R E P U B L I K A
H R V A T SK A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 320-01/15-01/16
URBROJ: 2177/01-05/05-15-3
Požega, 12. svibnja 2015.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 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., 150/11. i
19/13.- pročišćeni tekst ), članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine
Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.) te Zaključka o načinu i uvjetima dodjele poticaja u poljoprivredi
i stočarstvu na području Grada Požege u 2015. godini, KLASA:320-01/15-01/2, URBROJ:2177/01-05/-15-2 od
26. siječnja 2015. godine, Gradonačelnik Grada Požege, dana 12. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za podizanje novog nasada voćnjaka
I.
DRAGI DESPIĆ iz Požege, Ćosine Laze 7, odobrava se isplata subvencija u iznosu od 4.000,00 kuna
(slovima: četiritisućekuna) za podizanje novog nasada voćnjaka (za posađenih 400 sadnica lješnjaka na zemljištu
površine od 1 hektara).
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0609-1, konto 35231 - subvencije poljoprivrednicima,
Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), a isplata će se izvršiti
na žiro-račun, broj: HR9623600003114800465 kod Zagrebačke banke d.d..
III.
Za izvršenje ovog Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
IV.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 030-08/15-02/19
URBROJ: 2177/01-01/01-15-3
Požega, 14. svibnja 2014.
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i
13/14 Odluka USRH - u daljnjem tekstu: Zakon), članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Statuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.) te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka
bagatelne vrijednosti KLASA: 030-08/14-01/2
URBROJ: 2177/01-01/01-14-3 od 03. prosinca 2014. godine, Gradonačelnik Grada Požege, dana 14. svibnja 2015.
godine donosi
ODLUKU
o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji
prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
I.
Za ovlaštene predstavnike naručitelja koji pripremaju i provode bagatelnu nabavu usluge stručnog
nadzora nad radovima na izgradnji prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi, imenuju se:
1. Mario Pilon, dipl.oec., zamjenik gradonačelnika
2. Ljiljana Bilen, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za samoupravu,
3. Jasminka Vodinelić, dipl.ing.arh., pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i
gospodarenje,
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.
Imenovani ovlašteni predstavnici nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona.
II.
Grad Požega, kao javni naručitelj, Trg Svetog Trojstva 1, OIB 95699596710, za postupak bagatelne
nabave iz točke I., BAG-14/15, procijenjena vrijednost nabave je 40.000,00 kuna bez PDV-a, dostavlja zahtjev za
dostavu ponude sljedećim ponuditeljima:
1. Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva, mr.sc. Marku Novaku, dipl.ing.građ., Grgin dol 72, 34000
Požega,
2. Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva, Željku Torlakoviću, dipl.ing.građ., Grgin dol 56, 34000
Požega i
3. Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva, Željku Larva, Županijska 24, 34000 Požega.
Financijska sredstava za nabavu osigurana su Proračunu Grada Požege za 2014. godinu i planirana su
u Planu nabave za 2014. godinu.
III.
Ova Odluka o bagatelnoj nabavi objavit će se u Službenim novinama Grada Požega.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 402-08/15-01/168
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 14. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
14. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“
I.
Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“ odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.400,00 kn (slovim:
tisućučetristokuna) za prijevoz članova na nastup u Slavonski Brod, gdje se održava 36. Smotra Saveza amaterskih
puhačkih orkestara Slavonije i Baranje.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1112, konto 38119- Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), a uplata će se izvršiti na IBAN
HR8623860021120016885.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 030-08/15-02/19
URBROJ: 2177/01-01/01-15-5
Požega, 15. svibnja 2015.
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11., 83/13., 143/13. i
13/14 Odluka USRH - u daljnjem tekstu: Zakon), članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Statuta Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14,) te članka 18. Pravilnika o provedbi
postupaka bagatelne vrijednosti KLASA: 030-08/14-01/2; URBROJ: 2177/01-01/01-14-3 od 03. prosinca 2014.
godine, Gradonačelnik Grada Požege, dana 15. svibnja 2015. godine donosi

OBAVIJEST
o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima
na izgradnji prometnice i pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića u Požegi
I.
Broj bagatelne nabave BAG-14/15.
Javni naručitelj je Grad Požega, MB 02575957, OIB 95699596710, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.
II.
Predmet nabave: bagatelna nabava usluge stručnog nadzora radovima na izgradnji prometnice i
pješačke staze u Ulici dr. Matije Kožića , (vrijednost ugovorenih radova: 934.139,16 kuna bez PDV-a).
Procijenjena vrijednost nabave je 40.000,00 kuna.
III.
Nakon pregleda i ocjene odabrana je prikladna, pravilna i prihvatljiva ponuda Ureda ovlaštenog
inženjera građevinarstva, mr.sc. Marka Novaka, dipl.inž.građ., Grgin dol 72, 34000 Požega, u iznosu od 23.353,48
kuna bez PDV-a.
Grad Požega i Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, mr.sc.Marko Novak, dipl.ing.građ., Ugovorom
o nabavi usluga uredit će međusobna prava i obveze.
IV.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof., v.r.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 402-08/15-01/167
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 15. svibanj 2015.
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.,19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
15. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
I.
Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega odobrava se financijska
potpora u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisućekuna) za plaćanje režijskih troškova Udruge (električne
energije, plina i vode).
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0534, konto 37213 - Pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), na račun IBAN HR8123860021120018333.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 402-08/15-01/169
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 15. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14), Gradonačelnik Grada Požege, dana
15. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
I.
Požeškom športskom savezu iz Požege dodjeljuje se financijska potpora u iznosu od 26.418,59 kn
(slovima: dvadesetšesttisućačetristoosamnaestkunapedesetdevetlipa) za plaćanje troškova sudaca, kotizacije i
prijevoza i to za: NK Croatia, NK Požega, NK Slavonija, NK Dinamo Vidovci, NK Lipa, RK Požega, KK Požega,
Judo klub i GD Sokol.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1313, konto 38115-Tekuće donacije sportskim društvima
– suci, kotizacije, prijevozi Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14.), a uplata će se izvršiti na 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 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 402-08/15-01/170
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 15. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
15. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
I.
GFR FILM-VIDEO iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn (slovim:
desettisućakuna) za organizaciju Požeškog filmskog tjedna i 23. Hrvatskog festivala, koji će se održati u vremenu
od 25. do 31. svibnja. o.g. u Požegi.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1112, konto 38119- Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), a uplata će se izvršiti na IBAN
HR4424840081105055955.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 402-08/15-01/164
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 15. svibanj 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana
15. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi vinogradara, voćara i vinara „Stjepan Koydl“
I.
Udruzi vinogradara, voćara i vinara „Stjepan Koydl“ odobrava se financijska potpora u iznosu od
5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna) za odlazak članova na stručnu skskurziju u Novi Vinodolski početkom
mjeseca lipnja, o.g.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1115, konto 38114-Tekuće donacije udrugama građana
i političkim strankama, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.),
a uplata će izvršiti IBAN HR7423860021120016422.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.

Službene novine Grada Požege

Broj 8/2015.
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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: 035-01/15-01/1
URBROJ: 2177/01-01/01-15-2
Požega, 15. svibnja 2015.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 19/13.pročišćeni tekst ) i članka 61. stavka 3. alineje 33. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada
Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 15. svibnja 2015. godine, donosi
PROCEDURU
o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena
te razvođenju i čuvanju spisa predmeta

I.

UVODNE ODREDBE
I.

Ovom Procedurom o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena te razvođenju i
čuvanju spisa predmeta (u nastavku teksta: Procedura) uređuje se postupak vezan uz obavljanje poslova primanja
i pregleda pismena, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije, dostava u rad,
otpremanje, razvođenje te čuvanje spisa predmeta u pismohrani za sva Upravna tijela Grada Požege.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Proceduri, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način
na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koristi.

II.

PRIMANJE I PREGLED PISMENA, RAZVRSTAVANJE I RASPOREĐIVANJE PISMENA,
UPISIVANJE U ODGOVARAJUĆE EVIDENCIJE I DOSTAVA U RAD
II.

Pismena (podnesak ili akt) i druge pošiljke (u nastavku teksta: pismena) primaju se, pregledavaju,
otvaraju, razvrstavaju i raspoređuju u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege (u nastavku teksta:
Upravni odjel za samoupravu) u kojem je ustrojena Pisarnica za sva Upravna tijela (odjele i službe) Grada
Požege, kako slijedi:
- Upravni odjel za samoupravu
- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje
- Upravni odjel za financije
- Upravni odjel za europske integracije
- Ured gradonačelnika
- Služba za unutarnju reviziju
(u nastavku teksta: tijela).
Pismena se u Pisarnici primaju svakog radnog dana tijekom radnog vremena od 7,00 do 15,00 sati.
III.

Broj 8/2015.

Službene novine Grada Požege

Stranica 29

Poslove iz točke I. ove Procedure sukladno Uredbi o uredskom poslovanju, obavlja službenik Upravnog
odjela za samoupravu Grada Požege koji je raspoređen na radno mjesto referenta za uredsko poslovanje odnosno
drugi službenik po nalogu pročelnika Upravnog odjela za samoupravu u slučaju
nepopunjenosti sistematiziranog radnog mjesta odnosno u slučaju spriječenosti ili odsutnosti referenta za uredsko
poslovanje (npr. godišnji odmor, bolovanje i sl.).
IV.
Pismena u Pisarnici otvara i pregledava referent za uredsko poslovanje (u nastavku teksta: referent), koji
- na zaprimljena pismena stavlja otisak prijemnog štambilja
- primljena pismena razvrstava na pismena predmeta upravnog postupka i pismena predmeta
neupravnog postupka
- razvrstana pismena raspoređuju se na unutarnje ustrojstvene jedinice, tijela.
V.
Referent koji pismeno prima neposredno od stranke odbit će primitak pismena ako uz pismeno nije
priložena propisana upravna pristojba. Pismeno koje stigne putem poštanske službe, elektroničkim putem ili na
drugi način, a uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi, zaprimit će se, a o tome će se uz otisak
prijamnog štambilja staviti službena bilješka. S takovim pismenom postupit će se sukladno Zakonu o upravnim
pristojbama.
Kada stranka traži da se pismeno preda usmeno na zapisnik, referent će ju uputiti službeniku nadležnog
tijela.
Ako određeno tijelo nije nadležno za primitak pismena, referent će na to upozoriti podnositelja i uputiti
ga na nadležno tijelo ako je jasno koje je tijelo nadležno za postupanje po tom pismenu. Ako podnositelj nakon
upozorenja i dalje zahtjeva da se njegov podnesak primi, referent će zaprimiti takovo pismeno i o tome će staviti
službenu bilješku uz otisak prijamnog štambilja i dostaviti ga u rad.
VI.
Na zahtjev stranke koja neposredno predaje pismeno u izvorniku, primitak pismena potvrđuje referent
stavljanjem otiska prijamnog štambilja na kopiju pismena ili na poseban papir.
U otisak prijamnog štambilja referent upisuje datum primitka pismena i brojčanu oznaku te isto potvrđuje
vlastoručnim potpisom.
Primitak pismena od drugih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, a dostavljena su putem
dostavljača, referent potvrđuje stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi za
mjesto, na dostavnici ili povratnici.
Izuzetno, točno vrijeme dostave (sat i munutu), referent upisuje kad je to posebnim propisima određeno.
Ovaj podatak referent treba pribilježiti i na primljenom pismenu odnosno na njegovoj omotnici, ako referent nije
ovlašten za otvaranje pošiljke.
VII.
Primitak pošiljki koje se tijelu dostavljaju putem poštanske službe, kao i podizanje pošiljki iz poštanskog
pretinca obavlja se na način utvrđen propisima za obavljanje poštanske službe.
Pismena dostavljena u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisana
sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi. Elektroničkim putem dostavljeno pismeno smatra se
podnijetim tijelu u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. Službenik koji je primio
pismeno elektroničkim putem bez odgode će pošiljatelju potvrditi primitak pismena.
VIII.
Pošiljke primljene u zatvorenim omotnicama naslovljeno na tijelo otvara referent. Iznimno, pošiljke koje
se su označene određenim stupnjem tajnosti otvara čelnik tijela ili druga službene osoba toga tijela koju čelnik
tijela za to ovlasti.
Referent ne smije potvrditi primitak niti otvoriti pošiljku na čijoj je omotnici pored naziva tijela
naznačeno osobno ime čelnika tijela ili druge službene osobe toga tijela, kao niti pošiljke u vezi s raspisanom
licitacijom, natječajima i druge pošiljke ako je je na omotnici naznačeno da ih može otvarati samo čelnik tijela,
druga službena osoba ili komisija (povjerenstvo). Takove pošiljke upisat će se u knjigu primljene pošte i uz potpis
predati naslovljenoj osobi.
Izuzetno čelnik tijela može ovlastiti referenta da potvrdi i otvori pošiljke naznačene na njegovo ime.
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X.
Prilikom otvaranja i pregleda sadržaja pošiljki naročito treba paziti da se ne ošteti njihov sadržaj, da se
pismena i prilozi ne pomiješaju te da pojedino pismeno ili prilog ne ostanu u omotnici. Ako nešto od pismena
označenih na omotnici nedostaje ili su primljeni samo prilozi bez pismena, odnosno ako broj priloga koji su
navedeni u pismenu ne odgovara broju primljenih priloga ili se ne može utvrditi tko je pošiljatelj pismena, to će
se navesti u službenoj bilješci uz otisak prijamnog štambilja.
Uz pismeno primljeno preporučeno, prilaže se omotnica u svim slučajevima kad je datum predaje pismena
poštanskoj službi preporučeno od značaja za računanje rokova ( npr. žalba , natječaj i sl.) ili kad se iz samog
pismena ne može utvrditi pošiljatelj, a ti su podaci označeni na omotnici. Ako je u jednoj omotnici dostavljeno više
pismena uz koje bi trebalo priložiti omotnicu, omotnica će se priložiti uz jedno od tih pismena, a na ostala pismena
upisat će se brojčana oznaka pismena uz koju se priložena omotnica.
X.
Pismena koja se Gradonačelniku Grada Požege (u nastavku teksta: Gradonačelnik) i tijelima dostavljaju
putem poštanske službe, kao i podizanje pošiljki iz poštanskog pretinca obavlja službenik Upravnog odjela za
samoupravu raspoređen na radno mjesto višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti, službenik Upravnog
odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje raspoređen na radno mjesto komunalnog redara te namještenik
Ureda gradonačelnika raspoređen na radno mjesto vozača (u nastavku teksta: opunomoćenik), na temelju pismene
punomoći.
Za vrijeme odsutnosti (spriječenosti) opunomoćenika iz stavka 1. ove točke (npr. godišnji odmor,
bolovanje i sl.) temeljem pismene punomoći za zamjenu su određeni službenici Upravnog odjela za samoupravu
raspoređeni na radno mjesto referenta za uredsko poslovanje i na radno mjesto informatičkog referenta.
Prilikom preuzimanja pismena koja su naslovljena na Gradonačelnika, opunomoćenik na pismeno ili
omotnicu stavlja svoj vlastoručni potpis s naznakom datuma preuzimanja pismena.
Opunomoćenik podignuta pismena iz stavka 1. i 2. ove točke dostavlja u Pisarnicu referentu.
XI.
Pismena koju su naslovljena na Gradonačelnika, referent ne otvara, ne potvrđuje primitak, te istu upisuje
u Knjigu primljene pošte Gradonačelnika. Knjigu primljene pošte Gradonačelnika, referent dostavlja
administrativnoj tajnici gradonačelnika u Uredu gradonačelnika.
XII.
Nakon otvaranja i pregleda pismena koja su dostavljena tijelima iz točke II. ove Procedure, referent
razvrstava i raspoređuju ista, na način da u rubriku »Ustrojstvena jedinica« prijemnog štambilja upisuju brojčanu
oznaku, a potom pismeno upisuju u interne dostavne knjige, kako slijedi:
1) u Upravnom odjel za samoupravu u
- Internu dostavnu knjiga neupravnih predmeta
- Internu dostavnu knjiga upravnih predmeta
2) u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje u
- Internu dostavnu knjigu neupravnih predmeta
- Internu dostavnu knjigu upravnih predmeta
3) u Upravnom odjelu za financije u
- Internu dostavnu knjigu neupravnih predmeta
4) u Upravnom odjelu za europske integracije u
- Internu dostavnu knjigu neupravnih predmeta
5) u Uredu gradonačelnika u
- Internu dostavnu knjigu neupravnih predmeta
6) u Službi za unutarnju reviziju u
- Internu dostavnu knjigu neupravnih predmeta.
Primljene i razvrstane račune referent upisuju se knjigu ulaznih računa. Knjiga ulaznih računa vodi se
posebno se svako Upravno tijelo.
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XIII.
Primljena razvrstana i raspoređena pismena, kao i vlastiti akti upisuju se i u Upisnik predmeta upravnog
postupka i Urudžbeni zapisnik koji se vodi se putem računala (elektronički) za sva tijela u Pisarnici, a navedeni
upisnik i zapisnik vodi referent.
XIV.
Nakon što su sva pismena koja su tijekom radnog dana primljena u Pisarnici, upisana u Interne dostavne
knjige i upisnik i zapisnik, referent istog radnog dana Interne dostavne knjige sa pismenima dostavlja
Gradonačelniku, odnosno čelnicima tijela do 14,00 sati. Istog radnog dana, a najkasnije idućeg radnog dana od
07,00 do 07,30 sati referent dostavlja službenicima pismena prema njihovom djelokrugu rada koji isto ovjeravaju
vlastoručnim potpisom uz naznaku datuma te preuzeta pismena službenici stavljaju u postupak i obradu u
rokovima propisanim zakonom.

III.

OTPREMANJE PISMENA
XV.

Otpremanje pismena obavlja se putem Pisarnice.
Sva pismena koja su preuzeta u tijeku dana do 14,00 sati moraju biti otpremljena istoga dana, prema
uputi Pisarnici o načinu otpreme (obično poštom, preporučeno, avionom, dostavom i sl.). Pismena primljena
poslije zaključivanja otpremnih knjiga, ako nisu hitna, otpremit će se idućeg radnog dana.
Pismena koja se isti dan šalju istom primatelju, na istu adresu, stavljaju se u jednu omotnicu. Na omotnicu
u kojoj se otpremaju pismena, u gornji lijevi ugao upisuju se sve klasifikacijske oznake pismena koja se nalaze u
omotnici.
Poslove u svezi otpremanja pismena obavlja Referent.
XVI.
Evidencija otpremljene pošte vodi se u Dostavnoj knjizi za poštu upisivanjem pismena koja su
otpremljena putem poštanske službe.
Pismena dostavljena osobnom dostavom (putem dostavljača) potvrđuje na dostavnici ili povratnici,
odnosno u Internoj dostavnoj knjizi za mjesto.
Evidenciju iz stavka 1. i 2. ove točke vodi referent.
XVII.
Poslove osobne dostave za tijela obavljaju službenici iz točke X. stavka 1. ove Procedure.

IV.

RAZVOĐENJE I ČUVANJE SPISA PREDMETA
XVIII.

Razvođenje riješenih spisa predmeta prema uputi koju određuje službenik koji postupa po spisu predmeta,
kao i stavljanje predmeta u rokovnik predmeta za sva tijela obavlja referent.
Nakon obavljenog razvođenja spisa predmeta referent isti stavlja (odlaže) u Pismohranu koja se za sva
Upravna tijela nalazi u Upravnom odjelu za samoupravu.
Za spise predmete za koje je određeno da se drže u Pisarnici do određenog roka, referent iste stavlja u
rokovnik predmeta, prema datumu koji je odredio ovlašteni službenik određenog tijela .
XIX.
Referent rukuje predmetima koji su pohranjeni u Pismohrani i vodi Knjigu pismohrane.
Referent spise predmeta može iz Pismohrane izdati samo uz potvrdu (revers) i to ovlaštenom službeniku
tijela.
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ZAVRŠNE ODREDBE
XX.

Na pitanja koja nisu uređena ovom Procedurom primjenjuje se Uredba o uredskom poslovanju i drugi
propisi kojima se uređuje uredsko poslovanje.
XXI.
Stupanjem na snagu ove Procedure stavlja se izvan snage Procedura o primanju, upisivanju i dostavi
pismena u rad, otpremanju pismena te razvođenju i čuvanju spisa predmeta, KLASA: 034-01/12-01/01, URBROJ:
2177/01-01/01-12-1 od 24. siječnja 2012. godine.
XXII.
Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege
te na web. stranici 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: 402-08/15-01/172
URBROJ: 2177/01-01/01-15-3
Požega, 18. svibnja 2015.
Na temelju članka 7. stavka 2. alineje 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (NN,
broj:15/15.), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini (NN, broj: 15/15.) te članka 61. stavka 3. alineje 7. i članka
115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik
Grada Požege, 18. svibnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2015. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege za 2015.
godinu (u nastavku teksta: Odluka o kriterijima) utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege (u nastavku teksta: JVP Grada Požege) u okviru pomoći
izravnavanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu,
u iznosu od 2.373.017,00 kuna.
Ova Odluka o kriterijima primjenjuje se sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (NN,
broj:15/15. - u nastavku teksta: Uredba) i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano
financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini (NN, broj: 15/15. - u nastavku teksta:
Odluka).
Članak 2.
Sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike
Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke o kriterijima, raspoređuju se na rashode kako slijedi:

1)

RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA POŽEGE
Plaće
Doprinosi na plaće
UKUPNO:
MATERIJALNI RASHODI U JVP GRADA POŽEGE

kn
1.849,615,00
286.100,00
2.135.715,00
kn

2)
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Premije osiguranja
UKUPNO:
SVEUKUPNO:

35.002,00
155.500,00
25.000,00
21.800,00
237.302,00
2.373.017,00

Članak 3.
Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. stavka 1. točke 1) ove Odluke
o kriterijima je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada Požege za 2015. godinu, a mjerilo je broj i
struktura zaposlenih u JVP Grada Požege.
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Članak 4.
Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke o kriterijima, financiraju se slijedeće vrste rashoda:
- plaće za redovan rad
- doprinosi za mirovinsko osiguranje
- doprinosi za zdravstveno osiguranje
- doprinosi za zapošljavanje.
Članak 5.
Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada Požege iz članka 2. stavka 1. točke 2) ove
Odluke o kriterijima su ostvareni rashodi za isporučenu robu, energiju i obavljene usluge JVP Grad Požege na
temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.
Članak 6.
Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke o kriterijima, financiraju se slijedeće vrste
materijalnih rashoda za JVP Grada Požege:
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- energija
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijska održavanja
- sitni inventar i auto gume
- usluge telefona, pošte i prijevoza
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- premija osiguranja.
Članak 7.
Ova Odluka o kriterijima stupa na snagu prvog dana nakon njene 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: 402-08/15-01/171
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 20. svibnja 2015.
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., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik Grada
Požege, dana 20. svibnja 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
I.
Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.900,00
kn (slovim: dvijetisućedevetstokuna) za odlazak članova postrojbe u Češku na grob Frane baruna Trenka dana,
23. i 24. svibnja 2015. godine.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R1112, konto 38119- Ostale tekuće donacije Proračuna
Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), a uplata će se izvršiti na IBAN
HR2624020061100516358.
III.
Korisnik iz točke I. ovoga Zaključka obvezuje se Gradu Požegi dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava iz Proračuna Grada Požege u 2015. 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 2015. 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.
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 Zagrebačke banke
na IBAN HR8123600001835100008 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.

