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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 350-05/06-02/103
URBROJ: 2177/01-09/02-07-10
Požega, 12. 02. 2007.
Na temelju članka 14. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. - pročišćeni tekst,
22/03, 14/04. i 21/06.) Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici održanoj 12. 02. 2007. god. donijelo je
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Požege prihvaća Izvješće o stanju u prostoru Grada Požege – analiza stanja u prostoru u
odnosu na prostorne planove koji su stupili na snagu nakon donošenja Programa mjera za unapređenje stanja u
prostoru Grada Požege 2005. – 2009.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 350-05/06-02/103
URBROJ: 2177/01-09/02-07-11
Požega, 12. 02. 2007.
Na temelju članka 14. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. - pročišćeni tekst,
22/03, 14/04. i 21/06.) Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici održanoj 12. 02. 2007. god. donijelo je
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Požege donosi Odluku o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru Grada Požege za razdoblje od 2005. do 2009. godine.
PREDSJEDNIK:
Zvonko Štajduhar,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/07-01/11
URBROJ: 2177/01-05-02/06-07-3
Požega, 12. 02. 2007.
Na temelju članka 10. a. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, br. 66/01, 87/02, 48/05. i 90/05.) i članka 14.
Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. - pročišćeni tekst, 22/03, 14/04, 16/05. i 21/06.),
Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici održanoj dana 12. 02. 2007. godine, donijelo je
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ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH za područje Grada Požege
I.
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Grada Požege u
katastarskoj općini Donji Emovci u Požeško – slavonskoj županiji.
II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup, označeno je kao Popis čestica uz natječaj.
Isti se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
III.
Predmetno poljoprivredno zemljište daje se u zakup sukladno čl. 10. a. na vrijeme od 2 (dvije) godine, odnosno
dok ne budu riješeni imovinsko – pravni odnosi i provedeni postupci parcelacije za poljoprivredno zemljište, te stvoreni
preduvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju predmetnog zemljišta.
IV.
Postupak javnog natječaj provest će Gradsko vijeće Grada Požege.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u jednom od javnih glasila.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup je 15 dana.
Gradsko vijeće donijet će odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup u roku od 30 dana
nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/06-01/634
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-10
Požega, 12. 02. 2007.
U skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i
178/04.), a na temelju članka 9. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, br. 12/02. i 23/04.) i Zaključka Gradskog poglavarstva Grada
Požege sa 56. sjednice održane 16. 01. 2007. Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici održanoj dana 12. 02. 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
1. Najpovoljniji ponuditelj za obavljanje dimnjačarskih usluga u Industrijskoj ulici u Požegi je Obrtna radnja
„Ceco“ vl. Hrvoje Sontaki iz Kutjeva, R. Hrvatske 52.
Odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke najbolje je ispunjavao navedene kriterije propisane u Javnom
natječaju za dodjelu koncesije, te je u tom smislu dostavio najpovoljniju ponudu.
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2. Imenovanom u stavku 1. članka 1. ove Odluke dodjeljuje se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
na rok od 5 (pet) godina, uz godišnju cijenu u iznosu od 2.100,00 kuna (slovima: dvijetisućestokuna), uz obvezu
korisnika koncesije da poslove obavlja u skladu s pravilima struke.
3. Postupak nabave proveden je putem Javnog natječaja za dodjelu koncesije, a u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu (NN, br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04.) i Odlukom o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Požegi (Službene novine Grada Požege, br. 12/02. i
23/04.).
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-02/07-04/1
URBROJ: 2177/01-02/01-07-3
Požega, 12. 02. 2007.
Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.
33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 14. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege,
br. 19/03. - pročišćeni tekst, 22/03, 14/04, 16/05. i 21/06.), Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici održanoj dana
12. 02. 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Razvojne agencije
Članak 1.
Radi ostavarivanja zajedničkih interesa općina, gradova i Županije na unapređenju gospodarskog i društvenog
razvitka svojih zajednica, općine Brestovac, Čaglin, Jakšić, Velika, Gradovi Kutjevo i Požega, Obrtnička komora
Požeško – slavonske županije i Požeško – slavonska županija (dalje, skraćeno: Osnivači Razvojne agencije) osnivaju
Razvoju agenciju.
Članak 2.
Razvojna agencija bit će orijentirana na razvoj gospodarstva, te će poticati sve projekte od značaja za područje
Požeško – slavonske županije, te projekte jedinica lokalne uprave i samouprave koji su u funkciji gospodarskog razvitka.
Agencija će u svom radu biti otvorena za suradnju s građanima i poduzetničkim sektorom u cilju realizacije
programa i projekata gopodarskog razvoja, poslovnih zona, promociji projekata, poticajnih mjera, regionalnih razvojnih
programa i međunarodne suradnje.
Članak 3.
Osnivači Razvojne agencije će ugovorom, sukladno zakonu, utvrditi međusobna prava i odnose u svezi s
djelovanjem, organizacijom, financiranjem, poslovanjem i upravljanjem, te druga pitanja značajna za rad Agencije.
Članak 4.
Osnivači Razvojne agencije su suglasni da će aktivno sudjelovati u radu Agencije u okviru svog djelokruga
rada i svog položaja, te će u tom smislu pružiti svekoliku pomoć u daljnjem razvoju Razvojne agencije putem svojih
predstavnika.
Članak 5.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Požege za potpis Sporazuma o osnivanju Razvojne agencije.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar,v.r.
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R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-02/07-06/5
URBROJ: 2177/01-02/01-07-1
Požega, 12. 02. 2007.
Na temelju članka 14. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03.- pročišćeni tekst,
22/03, 14/04, 16/05. i 21/06.), te članka 31. Odluke o javnim priznanjima Grada Požege (Službene novine Grada Požege,
broj: 5/98, 7/99, 2/02. i 10/05.), Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici, održanoj 12. 02. 2007. godine donijelo je
O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2007. godini
I.

GODIŠNJA NAGRADA GRADA POŽEGE
sestra Marija Rahela Dolovski,
sestra u Samostanu sestara milosrdnica u Požegi

Sestra Marija Rahela Dolovski rođ. 15. kolovoza 1945. godine u Podbelskom Završju dolazi u tek osnovanu
Požešku biskupiju 1998. godine, na blagdan Gospe od Suza, u Samostan sestara milosrdnica. Od tada do danas sestra
Rahela radi katehetski posao, vodi dječji i mješovit zbor u Požeškoj katedrali, te pomaže pri uređenju Katedrale.
Svakodnevno, u samostanskoj kapeli svira za vrijeme euharistije, kroz dan obavlja kućne poslove, a sve do
prošle godine kao poglavarica vodila je svesrdno sve poslove u Samostanu. Osobitu ljubav iskazuje prema starijim i
bolesnim sestrama, svakodnevno ih pomažući i njegujući.
Sestra Rahela u Gradu Požegi, u Požeškoj biskupiji svoje poslove radi predano, radosno, s ljubavlju, a napose
pripreme za liturgijska slavlja, kako bi pjevanje na misi bila dostojna hvala Bogu, a ljudima lijep poticaj na pobožno
slavljenje Boga.
Antun Pavić
Antun Pavić, rođen je 27. lipnja 1977. godine u Požegi. Nositelj je obiteljskog gospodarstva s dugogodišnjom
tradicijom, koje se bavi stočarskom i ratarskom proizvodnjom. U stočarskom dijelu bavi se uzgojem trideset muznih
krava za proizvodnju mlijeka, a u ratarskom dijelu bavi se proizvodnjom hrane za tržište.
Značajna sredstva uložio je u izgradnju novih objekata i suvremenu mehanizaciju za poljoprivrednu
proizvodnju, tako da posljednjih godina, a osobito u prošloj bilježi rast u proizvodnji mlijeka.
Josip Plašćak
Josip Plašćak, dipl. ing. strojarstva rođen je 16. kolovoza 1952. godine u Velimirovcu, Općina Našice. Od 1978.
godine živi u Požegi, gdje svojim radom daje veliki doprinos na području tehnologije i energetike i to u tvrtci Plamen, a
od 1995. godine u vlastitoj tvrtci Termoinžinjering d.o.o.
Posljednjih jedanaeset godina radio je na izradi većeg broja projekata grijanja, ventilacije, klimatizacije,
plinske instalacije i slično, za različite vrste građevina ( npr. nova zgrada Plameninternacionala Požega, nova upravna
zgrada HEP-a u Požegi, Upravna zgrada Hrvatskih šuma u Požegi, Upravna zgrada APP-a u Požegi i dr.).
Osim
poslova projektiranja svojim inventivnim radom kao rukovoditelj Projektnog ureda u Plamenu nesebično je pomagao
tvrtci Plamen u modernizaciji cjelokupne proizvodnje.
Svojim angažiranjem i stručnom pomoći pomogao je i u stasanju mladih inženjera i tehničara u našem Gradu.
Prof. dr.sc. Helena Sablić Tomić
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku,
sveučilišna profesorica Filozofskog fakulteta u Osijeku, predsjednica Matice hrvatske, Ogranak Osijek, višegodišnji je
suradnik na različitim kulturnim projektima za Grad Požegu. 1995. godine u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa
Književni barok u Slavoniji upriličila je u suradnji s Gradom Požega niz znanstvenih izlaganja, preko znanstvenoistraživačkog rada u požeškom Muzeju i Arhivu, koji je bio vezan za prikupljanje građe za knjigu Slavonski tekst
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hrvatske književnosti u kojoj Požega zauzima značajno mjesto do petogodišnjeg sudjelovanja na Danima Dobriše
Cesarića. Posebice se ističe njezin prilog i doprinos vezan uz istraživanje ostavštine Franje pl. Cirakija, odnosno
priprema rukopisne građe njegovih dnevnika i autobiografije pod naslovom Bilješke i Zapisci Franje pl. Cirakija, iz
2004. godine, koji predstavljaju vrijedan prilog hrvatskom književnom kontekstu.
U prošloj, 2006. godini intenzivno je radila na sređivanju rukopisne ostavštine požeške književnice Zdenke
Marković koja je pripremljena za kritičko objavljivanje u ovoj godini.
II.

KOLEKTIVNA NAGRADA GRADA POŽEGE
Autoprometno poduzeće d.d. Požega

Autoprometno poduzeće d.d. svoj početak bilježi još 1946. godine, prošlog stoljeća, kada je u Požegi osnovana
Autostanica, u sastavu Slavonskog Autopoduzeća Osijek. Od 1948. godine Autostanica postaje samostalna i djeluje pod
nazivom Kotarsko autosaobraćajno poduzeće. Pedesetih godina nastavlja poslovanje pod nazivom Autosaobraćajno
poduzeće Slavonska Požega (ASP) sve 1995. godine. U navedenom periodu ova tvrtka od malog prijevoznika etabliralo
je u vodeće ime u prijevozu putnika
i robe na području bivše Jugoslavije, proširilo je poslovanje, te izgradilo autobusne kolodvore u Požegi i Novoj Gradišci
kao i vlastiti servisni centar u Požegi.
Od 1995. godine tvrtka mijenja naziv u Autoprometno poduzeće d.d. (APP) i uspješno provodi pretvorbu.
Dospijeva na sam vrh u prijevozu putnika u RH, koji predstavlja primarnu djelatnost, a organizira i rad vlastite putničke
agencije, te vlastitu servisnu radionicu. APP prijevoz putnika obavlja luksuznim autobusima kojih tvrtka danas ima više
od sedamdeset, uz stalna ulaganja u poboljšanje usluga prijevoza s kvalitativne i sigurnosne strane. Tvrtka pruža i
kolodvorske usluge za svoje potrebe i potrebe drugih prijevoznika na kolodvorima u Pakracu, Novoj Gradišci, Požegi, te
na kolodvoru Slavonski Brod na koje tvrtka ima koncesiju.
Posljednjih deset godina ova tvrtka bilježi izniman uspjeh u poslovanju s povećanjem broja zaposlenih i danas
predstavlja primjer uspješne tvrtke našeg Grada.
KOLOR EMAJL d.o.o.
Tvrtka Kolor Emajl d.o.o. je proizvođač metalne galanterije (dimovodnih cijevi, kamina i pribora za kamine), a
u svojoj djelatnosti ima i prodajne centre u Požegi, Peternici, Velikoj i Našicama.
2002. tvrtka je dobila i certifikat ISO 9001.
2005. godine tvrtka je uvođenjem nove tehnologije kupila i opremila kompletno novi pogon lakirnice i tom
investicijom povećala učinkovitost proizvodnih kapaciteta, povećala je izvoz, te broj zaposlenih. Takovim značajnim
ulaganjima u proizvodne procese i zaposlenike raste im tržišni udio na domaćem tržištu i na tržištu Europske unije.
Kolor emajl d.o.o. bilježi dvadeset godina uspješnog poslovanja u proizvodnji i distribuciji metalne galanterije, a
danas ima zaposlenih 430 radnika. U prošloj godini ukupni prihod tvrtke iznosio je 120.000.000,00 kn.
Imperativ ove tvrtke je usavršavanje proizvodnje, a ovoj, 2007. godini planira se izgradnja nove proizvodne
hale od 2500 m2, kupnja visoko produktivnog stroja (robota) u vrijednosti od 900.000,00 Eur, te visokoproduktivnog
stroja (lasera) za rezanje lima od kojeg se proizvode elementi za čelične kamine u vrijednosti od 476.500, 00 Eur.
Kolor emajl d.o.o. je uspješna i renomirana tvrtka koja u našem Gradu predstavlja budućnost suvremene
metalske proizvodnje, s definiranom vizijom, planom i strategijom razvoja kao mogućnošću zapošljavanja naših
građana.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 112-03/07-01/1
URBROJ: 2177/01-02/01-07-1
Požega, 12. 02. 2007.
Na temelju članka 14. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. - pročišćeni tekst,
22/03, 14/04, 16/05. i 21/06.), Gradsko vijeće Grada Požege na 14. sjednici održanoj dana 12. 02. 2007. godine, donijelo
je
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RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta Požega
I.
Tomislav Čmelar iz Radovanaca, kbr. 117, Velika, imenuje se za ravnatelja Gradskog kazališta Požega, na
vrijeme od četiri godine.
II.
Imenovani u točki I. ovog Rješenja na dužnost ravnatelja Gradskog kazališta Požega, obvezan je stupiti s
danom, 01. ožujka 2007. godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
PREDSJEDNIK
Zvonko Štajduhar,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 372-01/07-01/8
URBROJ: 2177/01-05/01-07-4
Požega, 15. 02. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 60. sjednici, održanoj dana 15. 02. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za uređenje prostorija ŠNK Slavonija,
Slavonska 10, Požega
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave imenuje stručno
Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje prostorija ŠNK Slavonija, Slavonska 10, Požega
(dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 04/07, E-MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, predsjednik
2. mr.sc. Ivan Čolak, zamjenik predsjednika
3. Ivan Čurčić, član
4. Krešimir Budiselić, član
5. Joco Maletić, član.
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj
za obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
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III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je uređenje prostorija ŠNK Slavonija, Slavonska 10, Požega.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvjestotićakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 111.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.

R E P U B L I K A
H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 363-01/07-01/46
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 15. 02. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01, 197/03. i 92/05.), članka 51. stavak 1.
alineja 5. i članka i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 60. sjednici, održanoj dana 15. 02. 2007. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave radi pojačanog održavanja Ulice Sv. Josip u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, Požega, MB: 0554430, kao naručitelj nabave imenuje stručno
Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave radi pojačanog održavanja Ulice Sv. Josipa u Požegi (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 02, E-VV, u sastavu:

Broj 2/2007.
1.
2.
3.
4.
5.
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Mladen Pilipović, predsjednik
mr.sc. Ivan Čolak, zamjenik predsjednika
Ivan Čurčić, član
Krešimir Budiselić, član
Joco Maletić, član.
II.

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
- priprema postupak nabave
- provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
- usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj
za obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je pojačano održavanje Ulice Sv. Josipa u Požegi.
Postupak nabave provest će se putem javnog nadmetanja.
Rok za provedbu postupka nabave je trideset (30) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 600.000,00 kn (slovima: šestotisućakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 21/06.) na poziciji – 45 111.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni su u tekstu javnog nadmetanja.
VI.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke da provede postupak nabave.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
Za odgovornu osobu za pripremu i provođenje postupka nabave imenuje se pročelnica Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.

GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.
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