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Broj 18/2015

Službene novine Grada Požege

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 604-02/15-01/2
URBROJ: 2177/01-01/01-15-4
Požega, 20. listopada 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.
i 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst), članka 5. stavka 3. Pravilnika o stipendiranju i
drugim oblicima potpore studentima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/09. i
5/14.) te 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 20. listopada 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o deficitarnim zanimanjima na području Grada Požege u akademskoj godini 2015./2016.
I.
Deficitarnim zanimanjima, u smislu kriterija za dodjelu stipendija Grada Požege u akademskoj
godini 2015./2016., smatraju se sljedeća zanimanja:
SVEUČILIŠNI STUDIJI:
- njemački jezik i književnost
- fizika- inž. i nastavnički smjer
- računarstvo
- socijalni rad
- informatika - nastavnički smjer
- knjižničarstvo.

- medicina
- edukator rehabilitator
- veterinarska medicina
- psihologija
- stomatologija
- strojarstvo
- farmacija
- arhitektura
- engleski jezik i književnost
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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Broj 18/2015

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA:080-01/15-01/14
URBROJ: 2177/01-01/01-15-2
Požega, 30. listopada 2015.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), članka 61. stavka 3. alineje 33. Statuta
Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.) te članka 14. stavka
2. Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi
(Službene novine Grada Požege, broj: 14/15.- Odluka), Gradonačelnik Grada Požege, dana 30.
listopada 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama
I.
Osniva se Povjerenstvo za potpore udrugama građana (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri (4) člana.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Slaven Paponja, za predsjednika
2. Željko Kalić, za člana
3. Branka Bulaja, za članicu
4. Ljiljana Bilen, za članicu
5. Slavica Kruljac, za članicu
Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od dvije godine.
III.
Povjerenstvo ima zadaću:
- razmatranje prispjelih prijava i utvrđivanje njihove pravodobnosti i potpunosti te ispunjavanje
uvjeta za dodjelu potpore
- ocjenjivanje i vrednovanje podnesene prijave
- obavlja i druge poslove u svezi provođenja sukladno Odluci.
IV.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za samoupravu Grada
Požege.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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Službene novine Grada Požege

Broj 18/2015

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/291
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 4. studeni 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. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
I.
Savjetu mladih Grada Požege odobrava se financijska potpora u iznosu 2.700,00 kn
(dvijetisućesedamstokuna) za troškove prijevoza članova Savjeta u Vukovar na obilježavanje Dana
sjećanja na žrtve Vukovara dana, 18. studenog, o.g.
II.
. Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0915, konto 32999 - Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14. i 10/15.), a iznos će se uplatiti na račun agencije Avanturist iz Slavonskog Broda po ispostavi
računa.
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.
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Službene novine Grada Požege

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: 2177/01-04/08-15-38
Požega, 5. studeni 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. studenog 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 5.600,00
kn (slovima: pettisućašestokuna) stipendija vrhunskim športašima za mjesec studeni 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 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. i 10/15.), 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.

6

Broj 18/2015

Službene novine Grada Požege

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 551-06/15-01/322
URBROJ: 2177/01-04/06-15-3
Požega, 5. studeni 2015.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 19/13.-pročišćeni tekst.), članka 61. stavka 3. alineje
7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13., 19/13., 05/14. i
19/14.), te članka 45. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:
21/11., 13/12., 21/13., 11/14. i 15/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 5. studenog 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
I.
RUŽI VIDOVIĆ (OIB: 52437164965) iz Potočana, Potočani 12a, Velika (u nastavku teksta:
korisnica) odobrava se jednokratna naknada u iznosu 10.000,00 kuna (slovima: desettisućakuna) za
pomoć u kupnji komunikatora za bolesno dijete Matu Vidovića.
II.
Iznos iz točke I. ovog Zaključka tereti poziciju R0067, konto 38511 Proračuna Grada Požege
za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14. i 10/15.), a isplata će se izvršiti korisnici
na račun broj: HR91 2390 0013 2908 0442 2 kod Hrvatske poštanske banke d.d.
III.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada.
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: 402-08/15-01/295
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 10. studeni 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 10. studenog 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 14.927,24
kn (slovima: četrnaesttisućadevetstodvadesetsedamkunadvadesetčetirilipe) za plaćanje troškova
sudaca, kotizacije i prijevoza za: NK Slavonija, NK Požega, NK Croatia Mihaljevci, KK Požega, NK
Dinamo Vidovci, STK Požega i OK Sokol.
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. i 10/15.), 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.
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Službene novine Grada Požege

Broj 18/2015

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA:551-06/15-01/322
URBROJ: 2177/01-04/06-15-4
Požega, 11. studeni 2015.
Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 19/13.-pročišćeni tekst.), članka 61. stavka 3. alineje
7. i članka 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 03/13., 19/13., 05/14. i
19/14.), te članka 45. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:
21/11., 13/12., 21/13., 11/14. i 15/14.), Gradonačelnik Grada Požege, dana, 11. studenog 2015. godine,
donosi
IZMJENA ZAKLJUČKA
o dodjeli jednokratne naknade Ruži Vidović
I.
U Zaključku, KLASA: 551-06/15-01/322, URBROJ: 2177/01-04/06-15-3 od 5. studenog 2015.
godine, mijenja se točka II. i to tako da se riječi: „a isplata će se izvršiti korisnici na račun broj: HR91
2390 0013 2908 0442 2 kod Hrvatske poštanske banke d.d., zamjenjuju riječima: „a isplata će se izvršiti
korisnici na žiro račun broj: HR9624120093136032835 kod Slatinske banke d.d.
II.
Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
III.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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Broj 18/2015

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/296
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 12. studeni 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 12. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu te dodjeli financijske potpore Twirling klubu Požega
i Udruzi Požeške mažoretkinje
I.
Grad Požega prihvaća pokroviteljstvo nad organizacijom Humanitarnog koncerta, koji će se
održati u Sportskoj dvorani „Tomislav Pirc“ u Požegi, te Twirling klubu Požega i Udruzi Požeške
mažoretkinje, odobrava financijsku potporu u iznosu od 8.000,00 kn (slovima: osamtisućakuna) za
organizaciju istog.
II.
. Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0234, konto 38119 Ostale tekuće donacijeostale kulturne priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 19/14. i 10/15.), a isplatiti će se na račun Twirling kluba Požega IBAN
HR0523860021130010507.
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.
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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: 402-08/15-01/293
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 12. studeni 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 12. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
I.
Društvu Naša djeca Požega odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.700,00 kn (slovima:
tisućusedamstokuna) za rad Društva i to za: odlazak članova na Skupštinu Saveza u mjesecu studenom,
o.g., plaćanje članarine savezu DND RH i za održavanje računa u FINI.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0546, konto 38119 –Ostale tekuće
donacije, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14. i
10/15.), na IBAN HR2523860021120011678.
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 ovog Zaključka zadužen je Upravni odjel za financije Grada Požege.
V.
Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/301
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 13. studeni 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 13. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
I.
Savjetu mladih Grada Požege odobrava se financijska potpora u iznosu 833,11 kn
(osamstotridesettrikunejedanaestlipa) za troškove obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca
koji će se održati dana, 17. studenog, o.g. u Požegi.
II.
. Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0915, konto 32999 - Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj:
19/14. i 10/15.), a iznos će se uplatiti na račun Kopi print shop Hlapić i Metalije - trans d.o.o. Požega
po ispostavi računa.
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.
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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: 402-08/15-01/299
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 13. studeni 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 13. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
Podružnica Požeško-slavonske županije
I.
Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnici Požeško-slavonske županije
odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.800,00 kn (slovima: dvijetisućeosamstokuna) za troškove
odlaska pedesetak članova Udruge u Vukovar.
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. i 10/15.), na račun IBAN HR2523400091410039212.
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.
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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: 402-08/15-01/300
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 13. studeni 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 13. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
Požeško-slavonske županije
I.
Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Požeško-slavonske županije dodjeljuje
se financijska potpora u iznosu 3.000,00 kn (tritisućekuna) za troškove organizacije obilježavanja 24.
obljetnice osnutka 123. brigade.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0234, konto 38119 Ostale tekuće donacijeostale kulturne priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 19/14. i 10/15.), a uplata će se izvršiti na račun, broj: IBAN
HR2523400091410039212.
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.
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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: 370-01/15-01/50
URBROJ: 2177/01-01/01-14-3
Požega, 20. studeni 2015.
Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj:
81/15. – pročišćeni tekst) i članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 19/13. - pročišćeni tekst), te članka 61. stavka 4. 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 20. studenog 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Cehovska 6
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega i Ribičić Marija, Cehovska kbr.6, 34000
Požega, zaključili su dana 7. travnja 1995. godine Ugovor o kupoprodaji stana broj: 693/95. i to za stan
upisan u zk. ul. broj 4905, broj poduloška 1112, sagrađen na k.č.br. 1980, k.o. Požega,
zemljišnoknjižnog opisa: stan u prizemlju koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe,
nužnika i predsoblja, u ukupnoj površini od 28,91 m2.
Temeljem Ugovora o kupoprodaji na predmetnoj nekretnini u zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Požegi uknjiženo je pravo zaloga, hipoteke u korist Grada Požege za dužni iznos od 18.946,09
kn sa pravom revalorizacije i kamatom po članku 20. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo (NN, broj: 43/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95.,
103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01.
i 78/02.).
II.
Utvrđuje se da je Ribičić Marija iz Požege, Cehovska kbr.6, uz zahtjev za izdavanje brisovnog
očitovanja za brisanje prava zaloga na nekretnini opisanoj u točki I. stavku 1. ove Odluke priložila
Uvjerenje, broj: 2.4.3.-1159-3/15. IB od 6. studenog 2015. godine izdano od strane trgovačkog društva
Komunalac Požega d.o.o. kojim je potvrđeno da je imenovana u cijelosti otplatila kupoprodajnu cijenu
za predmetni stan.
III.
Na temelju utvrđenog u točki I. i II. ove Odluke Grad Požega će izdati brisovno očitovanje
temeljem kojega je moguće izvršiti brisanje prava zaloga upisanog na nekretnini opisanoj u točki I.
stavku 1. ove Odluke.
IV.
Tekst brisovnog očitovanja sastavni je dio ove Odluke.
V.
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Za provedbu ove Odluke zadužen je Upravni odjel za samoupravu Grada Požege.
VI.
Ova Odluka objavit će se 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: 604-02/15-01/4
URBROJ: 2177/01-01/01-15-2
Požega, 20. studeni 015.
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 1. alineje 6. Statuta
Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradonačelnik
Grada Požege, dana 20. studenog 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
(Službene novine Grada Požege, broj: 3/14. i 15/14.- ispravak, u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
Iza članka 14. Odluke, dodaje se članak 14.a koji glasi:
„Pravo na drugi oblik potpore može ostvariti pristupnik koji sudjeluje na natječaju za dodjelu
stipendije, na način da se dodijeli izvanredna stipendija, ako pristupnik ispunjava uvjete za dodjelu
stipendije sukladno ovoj Odluci i ako za to postoje posebno opravdani razlozi.
Izvanredna stipendija dodjeljuje se za tekuću školsku godinu.
Ukoliko korisnik izvanredne stipendije ostvari prosjek iz članka 14. ove Odluke nije obvezan
vratiti Gradu Požegi ukupni iznos primljene izvanredne stipendije.
Odluku o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.
Na temelju Odluke iz prethodnog stavka ovoga članka sa korisnikom izvanredne stipendije
zaključit će se ugovor o dodjeli izvanredne stipendije.“
Članak 3.
U članku 15. stavku 1. Odluke, iza riječi: „se“ stavlja se zarez i dodaju se riječi: „u pravilu,“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/306
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 20. studeni 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. studeni 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
I.
Zajednici tehničke kulture Grada Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00
kn (slovima: tritisućekuna) za provođenje programskih aktivnosti Zajednice.
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. i 10/15.) a
uplata će se izvršiti na IBAN HR8823300031153129657.
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.
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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: 944-01/15-01/10
URBROJ: 2177/01-04/07-15-4
Požega, 24. studeni 2015.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj:
81/15.- pročišćeni tekst ), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), članka 61. stavka 3. alineje 5. Statuta Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.) i članka 10. stavka 5. Odluke o
raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:
5/15.), Gradonačelnik Grada Požege, na prijedlog Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta,
dana 24. studenog 2015. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
I. DIJANI KRPAN iz Požege, Svetog Josipa 25, OIB: 86219865298, sukladno provedenom
Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta koji je objavljen u Kronici Požeško-slavonskoj od
5. studenog 2015. godine kao najpovoljnijem ponuditelju prodaje se građevinsko zemljište u
katastarskoj općini (k.o.) Požega, označeno kao:
- katastarska čestica (k.č.br.) 2365, zemljišnoknjižnog opisa oranica u Zagrebačkoj, površine
od 250 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj (z.k.ul.br.) 5401, po cijeni od 63,50 kn/m2, odnosno
ukupnoj kupoprodajnoj cijeni od 15.875,00 kuna (slovima: petnaesttisućaosamstotina
sedamdesetpetkuna).
U prostorno planskoj dokumentaciji građevinsko zemljište opisano u prethodnom stavku ove
točke određeno je za mješovitu namjenu.
Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i isti plaća kupac.
II. U svezi prodaje nekretnina opisanih u točki I. stavku 1. ove Odluke zaključit će se
kupoprodajni ugovor između Grada Požege i kupca iz točke I. ove Odluke uz obveznu naznaku
ugovornih strana, oznaku i površinu zemljišta, podatke o opremljenosti zemljišta, iznos ugovorene cijene
zemljišta, roka i način plaćanja, posebne uvjete te mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/307
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 25. studeni 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 25. studenog 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 3.450,00
kn (slovima: tritisućečetristopedesetkuna) za plaćanje troškova sudaca RK Požega.
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., 10/15. i 16/15.), 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.

20

Službene novine Grada Požege

Broj 18/2015

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: : 080-01/15-01/13
URBROJ: 2177/01-01/01-15-2
Požega, 27. studeni 2015.
Na temelju članka 11. stavka 2. članka 69. stavka 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
(NN, broj: 78/15.- u nastavku teksta: Zakon) 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 27. studenog 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina
za područje Grada Požege
I.
Osniva se Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina za područje Grada Požege (u
nastavku teksta: Povjerenstvo) kao tijelo koje provodi stručnu analizu i evaluaciju podataka te daje
stručne podloge i mišljenja o tržištu nekretnina na području Grada Požege.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- Josip Lisjak, dipl. ing. geodezije, predstavnik Grada Požege, službenik Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje, za predsjednika
- Marko Novak, dipl.ing.građ. predstavnik procjenitelja, za zamjenika predsjednika
- Mladenko Soldo, dipl.ing.građ., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije, za člana
- Rajko Smiljanić, predstavnika posrednika u prometu nekretnina, za člana
- Ranko Orešković, predstavnik Ministarstva financija RH, Porezne uprave, službenik
Područnog ureda Slavonija i Baranja, Ispostave Požega, Odjela za građane, za člana.
Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od četiri (4) godine.
Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ove točke, alineje 2., 3. i 4. imaju prvo na naknadu za
sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva, sukladno općem aktu Grada Požege kojima se uređuje
naknada za rad radnih tijela Gradskog vijeća Grada Požege i Gradonačelnika Grada Požege.
III.
Zadaće Povjerenstva sukladno članku 12. stavku 1. Zakona su sljedeće:
- davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s prijedlogom
plana približnih vrijednosti, nužnim podatcima i drugim podatcima koji su potrebni za procjenu
vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena
- davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s predloženim
pregledom o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti
- davanje mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama ovoga
Zakona na zahtjev Grada Požege, za svoje potrebe
- vršenje razmjene približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih podataka
za procjenu vrijednosti nekretnina s drugim povjerenstvima
- obavljanje i drugih stručnih poslova.
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Stručne prijedloge i mišljena, Povjerenstvo donosi na sjednicama većinom glasova svih
članova. Izdvojena mišljenja pojedinih članova Povjerenstva, na zahtjev se unose u zapisnik. Sve odluke
Povjerenstva moraju biti obrazložene.
Stručni prijedlozi i mišljenja Povjerenstva, obvezujući su za upravna tijela Grada Požege u
provedbi Zakona.
U slučaju neprihvaćanja stručnih prijedloga i mišljenja Povjerenstva, čelnik upravnog tijela
Grada Požege, mora dati posebno obrazloženje.
Povjerenstvo je dužno svake godine do 15. veljače dostaviti ažurirani plan približnih vrijednosti
visokom procjeniteljskom povjerenstvu.
IV.
Iznimno, u slučaju da se najveći dio infrastrukturne linijske građevine nalazi na području Grada
Požege, Povjerenstvo obavlja zadaće iz točke III. ovoga Rješenja.
V.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo, obavljati će Upravni odjel za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VI.
Nadzor nada zakonitošću rada Povjerenstva, provodi ministarstvo nadležno za poslove
graditeljstva i prostornog uređenja.
VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada
Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/304
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 27. studeni 2015.
Na temelju članka 44. stavak 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, 27. studenog 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
I.
Turističkoj zajednici Grada Požege odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn
(slovima: pettisućakuna) za troškove organizacije manifestacije „Okusi jeseni u Požegi“.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka uplatiti će se s pozicije R0538, konto 38119-Ostale tekuće
donacije Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14., 10/15.
i 16/15.), na IBAN HR7723600001102473727.
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.
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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: 402-08/15-01/311
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 3. prosinac 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 3. prosinca 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 500,00
kuna (slovima: petstokuna) za odlazak članova Udruge u posjet Europskom parlamentu u Bruxelles
dana, 6. prosinca 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. i 10/15.), 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.
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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: 402-08/15-01/309
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 7. prosinac 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. prosinca 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli financijske potpore Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Požeškoslavonske županije
I.
Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Požeško-slavonske županije dodjeljuje
se financijska potpora u iznosu 5.000,00 kn (pettisućakuna) za troškove organizacije obilježavanja
pogibije hrvatskih branitelja na Bazi „Papuk“ dana, 2. prosinca. 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. i 10/15.), na račun IBAN HR2523400091410039212.
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.
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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: 944-01/15-01/10
URBROJ: 2177/01-04/07-15-6
Požega, 7. prosinca 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., 144/12. 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.) i Odluke
o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege (Službene novine Grada Požege,
broj:5/15.) Gradonačelnik Grada Požege, dana 7. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izdavanju tabularne isprave
I.
Ovom se Odlukom utvrđuje da su Grad Požega i Dijana Krpan iz Požege, Svetog Josipa 25,
nakon provedenog javnog natječaja zaključili Kupoprodajni ugovor, KLASA: 944-01/15-01/10,
URBROJ: 2177/01-04/07-15-5 od 3. prosinca 2015. godine, kojim je imenovanoj prodana nekretnina u
k.o. Požega, označena kao k.č.br. 2365, oranica, površine 250 m2, upisana u zk.ul.br. 5401, po ukupnoj
kupoprodajnoj cijeni od 15.875,00 kuna.
Cijena iz prethodnog stavka ove Odluke u cijelosti je uplaćena u Proračun Grada Požege, dana
4. prosinca 2015. godine.
II.
Na temelju utvrđenog u točki I. ove Odluke, Grad Požega će u korist Dijane Krpan iz Požege,
Svetog Josipa 25 izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva na predmetnoj
nekretnini.
III.
Provođenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 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: 402-08/15-01/312
URBROJ: 2177/01-04/08-15-4
Požega, 8. prosinac 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 8. prosinca 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Hrvatskoj Paneuropskoj uniji
I.
Grad Požega prihvaća pokroviteljstvo nad organizacijom Međunarodne konferencije Hrvatske
Paneuropske unije“ u Požegi u mjesecu listopadu o.g., te Hrvatskoj Paneuropskoj uniji, odobrava
financijsku potporu u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tritisućekuna) za organizaciju istog.
II.
Iznos iz točke I. ovoga Zaključka tereti poziciju R0234, konto 38119 Ostale tekuće donacijeostale kulturne priredbe i događanja, Proračuna Grada Požege za 2015. godinu (Službene novine
Grada Požege, broj: 19/14. i 10/15.), a isplatiti će se na IBAN HR3823600001101560689.
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.
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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: 363-01/15-01/159
URBROJ: 2177/01-01/01-15-2
Požega, 9. prosinac 2015.
Na temelju članka 15. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.,
79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12, 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), 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.) i članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora (Službene novine Grada Požege, broj 18/09.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 9.
prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
1. Grad Požege je suglasan da se obavljanje komunalnih djelatnosti radova na održavanju
objekata na odvodnji atmosferskih voda u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2016. godine povjeri Tekiji d.o.o. Požega, Vodovodna 1.
Prihvaća se Prijedlog troškovnika radova na odvodnji atmosferskih voda koji je izrađen od
strane Društva navedenog u prethodnom stavku ove točke.
2. Sukladno točki 1. ove Odluke Grad Požega i Tekija d.o.o. Požega sklopit će Ugovor kojim će
regulirati sva međusobna prava i obveze.
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege za
provedbu ove Odluke.

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: 363-01/15-01/160
URBROJ: 2177/01-01/01-15-1
Požega, 10. prosinca 2015.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne novine, broj: 19/98. i 50/12. - u
nastavku teksta: Zakon), članka 5. i 6. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Požege, broj: 1/99.,
15/10. i 8/14. - u nastavku teksta: Odluka o grobljima) 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 10. prosinca 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
1. Odlukom o grobljima, u članku 5. utvrđeno je, da je Grad Požega vlasnik svih groblja na području
Grada Požege, a člankom 6. iste Odluke propisano je da grobljima na području Grada Požege upravlja
Komunalac Požega d.o.o. u svojstvu Uprave groblja (u nastavku teksta: Uprava groblja).
2. Grad Požega, odnosno Mjesni odbor Dervišaga predaje Upravi groblja na upravljanje mjesno
groblje u Dervišagi, s danom 1. siječnja 2016. godine.
3. Ovim Zaključkom utvrđuje se, da su građani koji imaju mjesto prebivališta na području Mjesnog
odbra Dervišaga, nakon 1. siječnja 2016. godine, obvezni plaćati godišnju grobnu naknadu za
korištenje grobnog mjesta Upravi groblja, po važećem cjeniku Uprave groblja.
4. Obvezuje se Uprava groblja da odmah po donošenju ovoga Zaključka poduzme sve aktivnosti
radi evidentiranja korisnika grobnih mjesta na groblju u naselju Dervišaga, uz unos navedenih
podataka u grobne očevidnike sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika
registra umrlih osoba (Narodne novine, broj: 143/98.).
5. Mjesni odbor Dervišaga odredit će osobu koja će u ime i za račun Mjesnog odbora Dervišaga
biti ovlaštena za davanje podataka i registriranje korisnika sukladno točki 4. ovoga Zaključka.
6. Za izvršenje ovoga Zaključka zadužen je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje
Grada Požege i Uprava groblja.
7. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.
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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
SAVJET MLADIH
KLASA: :600-01/15-01/12
URBROJ: 2177/01-02/01-15-1
Požega, 21. listopada 2015.
Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 25.
Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Požege (Službene novina Grada Požege br. 19/2014), Savjet
mladih Grada Požege, na 3. sjednici održanoj 21. listopada 2015., donio je
PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE ZA 2015. GODINU
UVOD
Savjet mladih Grada Požege (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada
Požege koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Požegi, osnovano s ciljem
sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog
uključivanja mladih u javni život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici. Cilj
Savjeta mladih je sudjelovanje u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za
mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u lokalnoj
zajednici.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih
kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenja
Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade. Nadalje isti inicira
Gradskom vijeću Grada Požege donošenje odluka od značaj za mlade, donošenje programa i drugih
akata od značaja za unapređivanje položaja mladih u lokalnoj zajednici.
Važno je naglasiti da Savjet mladih potiče informiranje o svim pitanjima značajnim za
unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju
i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.
Savjet mladih Grada Požege donosi svoj Program rada te potiče razvoj financijskog okvira
provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te se sudjeluje u
programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade.
Nadalje, isti putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na
području grada Požege i to davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade. bi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih.
Rad i djelovanje Savjeta mladih utemeljeno je na načelu nediskriminacije, partnerstva, suradnje
i aktivnog sudjelovanja mladih, te usmjereno na ostvarenje ciljeva propisanih ovim Programom i mora
biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Savjet mladih sastoji se od devet članova i devet zamjenika članova:
- Daniel Majer (Daria Gvozdanović)
- Teodora Raguž (Marta Ćaćić)
- Aneta Marinović (Damir Medić)
- Ivan Svjetličić (Denis Novak)
- Ivan Legac (Matea Čeliković)
- Marijan Crnjac (Damir Glick) predsjednik
- Dalibor Vranić (Mihael Ćavar) zamjenik predsjednika
- Marijana Pujić (Petra Miškulin)
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Klara Rajnović (Nikola Radoš).
Člankom 13. Zakona o savjetima mladih te člankom 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Grada Požege, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
- Raspravlja o pitanjima značajnim za rad Gradskog savjeta mladih,
- Raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
- Predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapređenje položaja mladih u Gradu,
- Predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima važnim za unapređenje položaja
mladih na području Grada te način rješavanja navedenih pitanja,
- Daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značenja za mlade na području grada,
- Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
- Izrađuje izvješća mjerodavnim tijelima o problemima mladih, a prema potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih (lokalni
program djelovanja za mlade),
- Predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
- Skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,
- Potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- Predlaže gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja rada Gradskog savjeta mladih,
- Obavlja i druge poslove od interesa za mlade.
-

AKTIVNOSTI I CILJEVI PROGRAMA SAVJETA MLADIH
1. INFORMIRANJE
Savjet mladih će kontinuirano obavještavati mlade i svu zainteresiranu javnost o svojim
aktivnostima
putem
sredstava
komunikacije
(facebook
stranica
https://www.facebook.com/savjetmladihpozega) i službene e-pošte savjetmladih@pozega.hr, lokalnih
medija.
Putem službene e-pošte (savjetmladih@pozega.hr) Savjet mladih će od sljedećih subjekata zatražiti
informacije o svim edukativnim, sportskim, kulturnim događajima u gradu te pružiti podršku preko svog
vlastitog facebook profila:
- Grad Požega
- Požeško – slavonska županija
- Turistička zajednica Grada Požege
- Turistička zajednica Požeško – slavonske županije
- Odgojno - obrazovne ustanove
- Požeški sportski savez
- Kulturni pravni subjekti
- Odred izviđača Jozo Koutni Požega
- Udruga PUMA
2. MEĐUNARODNI DAN SREDNJOŠKOLACA 17.11.
Savjet mladih u suradnji s Vijećem učenika Požeško-slavonske županije sudjelovat će u
obilježavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca koji će se održati 17.11. Za taj dan predviđena su
brojna događanja koja će se odvijati u dvorani Glazbene srednje škole. Sudjelovat će srednje škole sa
debatnim aktivnostima, dramske skupine te je također zamišljen koncert učenika Glazbene srednje škole
popraćen domjenkom. Savjet mladih spreman i je financijski pripomoć Županijskom vijeću donirajući
određen iznos iz svoga budžeta.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 1.000,00 kuna.
3. OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA VUKOVAR 18.11.
Savjet mladih će dati prijedlog Gradskom vijeću Grada požege kako bi se organizirao autobus za mlade
iz Grada Požege za put u Vukovar na obilježavanje Dana sjećanja.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 3.000.00 kn.
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4. STUDIJSKO PUTOVANJE
Savjet mladih će u suradnji s drugim Savjetom mladih iz Republike Hrvatske gostovati na
svečanoj sjednici Savjeta mladih druge općine, grada ili županije te će također na istu takvu sjednicu
ugostiti drugi Savjet mladih na svečanoj sjednici u Požegi.
Članovi Savjeta mladih sudjelovat će na godišnjoj konferenciji koja okuplja predstavnike
savjeta mladih iz cijele Hrvatske, a koja se održava u Gradu Zagrebu, u prosincu. Cilj održavanja ove
konferencije je poticati međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 1.000.00 kn.
5. RAZNE AKTIVNOSTI
Različiti okrugli stolovi, interaktivna predavanja, sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti.
Savjet mladih će u 2015. godini sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, organizirati i
provesti projekte koji su navedeni u ovom Programu rada. Također, projekti i programske aktivnosti
koji nisu navedeni u Programu rada mogu se realizirati u tekućoj godini ako se stvore preduvjeti koji to
omogućuju.
Ukupni financijski troškovi potrebni za realizaciju programa su 5.000,00 kuna.
Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2015. godinu podnosi se na odobravanje Gradskom
vijeću Grada Požege.

PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
GRADA POŽEGE
Marijan Crnjac, 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
SAVJET MLADIH
KLASA: :600-01/15-01/12
URBROJ: 2177/01-02/01-15-3
Požega, 21. listopada 2015.
Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 25.
Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Požege (Službene novina Grada Požege br. 19/2014), Savjet
mladih Grada Požege, na 3. sjednici održanoj 21. listopada 2015., donio je
PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH GRADA POŽEGE ZA 2016. GODINU
UVOD
Savjet mladih Grada Požege (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada
Požege koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Požegi, osnovano s ciljem
sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog
uključivanja mladih u javni život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici. Cilj
Savjeta mladih je sudjelovanje u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za
mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u lokalnoj
zajednici.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih
kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenja
Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade. Nadalje isti inicira
Gradskom vijeću Grada Požege donošenje odluka od značaj za mlade, donošenje programa i drugih
akata od značaja za unapređivanje položaja mladih u lokalnoj zajednici.
Važno je naglasiti da Savjet mladih potiče informiranje o svim pitanjima značajnim za
unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju
i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.
Savjet mladih Grada Požege donosi svoj Program rada te potiče razvoj financijskog okvira
provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te se sudjeluje u
programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade.
Nadalje, isti putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na
području grada Požege i to davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade. bi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih.
Rad i djelovanje Savjeta mladih utemeljeno je na načelu nediskriminacije, partnerstva, suradnje
i aktivnog sudjelovanja mladih, te usmjereno na ostvarenje ciljeva propisanih ovim Programom i mora
biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Savjet mladih sastoji se od devet članova i devet zamjenika članova:
- Daniel Majer (Daria Gvozdanović)
- Teodora Raguž (Marta Ćaćić)
- Aneta Marinović (Damir Medić)
- Ivan Svjetličić (Denis Novak)
- Ivan Legac (Matea Čeliković)
- Marijan Crnjac (Damir Glick) predsjednik
- Dalibor Vranić (Mihael Ćavar) zamjenik predsjednika
- Marijana Pujić (Petra Miškulin)
- Klara Rajnović (Nikola Radoš).
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Člankom 13. Zakona o savjetima mladih te člankom 16. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Grada Požege, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:
Raspravlja o pitanjima značajnim za rad Gradskog savjeta mladih,
Raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
Predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapređenje položaja mladih u Gradu,
Predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima važnim za unapređenje položaja
mladih na području Grada te način rješavanja navedenih pitanja,
Daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od
osobitog značenja za mlade na području grada,
Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
Izrađuje izvješća mjerodavnim tijelima o problemima mladih, a prema potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih (lokalni
program djelovanja za mlade),
Predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
Skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,
Potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te
suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
Predlaže gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja rada Gradskog savjeta mladih,
Obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

AKTIVNOSTI I CILJEVI PROGRAMA SAVJETA MLADIH
6. INFORMIRANJE
Savjet mladih će kontinuirano obavještavati mlade i svu zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima
putem sredstava komunikacije (facebook stranica https://www.facebook.com/savjetmladihpozega),
službene e-pošte
savjetmladih@pozega.hr, lokalnih medija.
Putem službene e-pošte savjetmladih@pozega.hr Savjet mladih će od sljedećih subjekata zatražiti
informacije o svim edukativnim, sportskim, kulturnim događajima u gradu te pružiti podršku preko svog
vlastitog facebook profila:
- Grad Požega
- Požeško – slavonska županija
- Turistička zajednica Grada Požege
- Turistička zajednica Požeško – slavonske županije
- Odgojno - obrazovne ustanove
- Požeški sportski savez
- Kulturni pravni subjekti
- Odred izviđača Jozo Koutni Požega
- Udruga PUMA
7. MEĐUNARODNI DAN SREDNJOŠKOLACA 17.11.
Savjet mladih u suradnji s Vijećem učenika Požeško-slavonske županije sudjelovat će u
obilježavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca koji će se održati 17.11. Za taj dan predviđena su
brojna događanja koja će se odvijati u dvorani Glazbene srednje škole. Sudjelovat će srednje škole sa
debatnim aktivnostima, dramske skupine te je također zamišljen koncert učenika Glazbene srednje škole
popraćen domjenkom. Savjet mladih spreman i je financijski pripomoć Županijskom vijeću donirajući
određen iznos iz svoga budžeta.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 1.000,00 kuna.
8. OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA VUKOVAR 18.11.
Savjet mladih će dati prijedlog Gradskom vijeću Grada Požege kako bi se organizirao autobus
za mlade iz Grada Požege za put u Vukovar na obilježavanje Dana sjećanja.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 3.000.00 kn.
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9. STUDIJSKO PUTOVANJE
Savjet mladih će u suradnji s drugim Savjetom mladih iz Republike Hrvatske gostovati na
svečanoj sjednici Savjeta mladih druge općine, grada ili županije te će također na istu takvu sjednicu
ugostiti drugi Savjet mladih na svečanoj sjednici u Požegi.
Članovi Savjeta mladih sudjelovat će na godišnjoj konferenciji koja okuplja predstavnike
savjeta mladih iz cijele Hrvatske, a koja se održava u Gradu Zagrebu, u prosincu. Cilj održavanja ove
konferencije je poticati međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici
Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 3.000.00 kn.
10. NORIJADA
Savjet mladih će u suradnji s Požeškom udrugom mladih aktivista (PUMA-om) organizirati
norijadu kao i 2015. Norijada ili norija tradicionalno je okupljanje maturanata u Hrvatskoj povodom
završetka školovanja. Obično se obilježava povorkom učenika gradom, a zadnjih godina često se ovim
povodom organiziraju koncerti. Norijada predstavlja završetak nastave i prethodi ispitu zrelosti, maturi.
Lokacija i program norijade će se utvrditi naknadno u vrijem prigodno za organiziranje.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 2.000.00 kn.
11. AUREA FEST
Savjet mladih će sudjelovati u poslovima logistike Aurea festa, te sčužbeno poduprijeti festival.
Također, Savjet mladih će predlagati aktivnosti u okviru festivala, koji su u skladu s djelokrugom rada
Savjeta mladih.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 2.000.00 kn.
12. SPORTSKO NATJECANJE OSNOVNIH ŠKOLA
Savjet mladih će ispred Grada Požege organizirati sportsko natjecanje učenika osnovnih škola
iz Požege. Natjecanje će se održati u ljetnom terminu, u vrijeme kad su učenici na školskim praznicima.
Natjecanje će se održati na prostoru Športsko rekreacijskog centra u Požegi. Natjecanje za dječake od
prvog do osmog razreda u nogometu, u kojemu će svaka kategorija biti uređena godinom razreda koji
učenici pohađaju. Natjecanje za djevojčice u graničaru od prvog do osmog razreda. Kategorije za
djevojčice će također biti uređene godinom razreda koje pohađaju. Pravila igara i termin će biti
naknadno određeni.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 1.000.00 kn.
13. RAZNE AKTIVNOSTI
Različiti okrugli stolovi, interaktivna predavanja, sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti.
Za provedbu ove aktivnosti potrebno je 3.000.00 kn.
Savjet mladih će u 2016. godini sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, organizirati i
provesti projekte koji su navedeni u ovom Programu rada. Također, projekti i programske aktivnosti
koji nisu navedeni u Programu rada mogu se realizirati u tekućoj godini ako se stvore preduvjeti koji to
omogućuju.
Ukupni financijski troškovi potrebni za realizaciju programa su 15.000,00 kuna.
Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2016. godinu podnosi se na odobravanje
Gradskom vijeću Grada Požege.
PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH
GRADA POŽEGE
Marijan Crnjac, v.r.
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