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R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO - SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-08/07-01/565
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 21. 06. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01., 197/03. i 92/05.) i članka 51. stavak
1. alineja 5. i članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03.- pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 76. sjednici, održanoj, 21. 06. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2007. godini
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave osniva stručno Povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2007. godini (dalje,
skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 19/07, E--MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.

-

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
priprema postupak nabave
provedi 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 pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2007. godini
Postupak nabave provest će se putem organičenog 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: dvjestotisućakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 21/06.) na poziciji – 32346
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni u tekstu poziva ograničenog prikupljanja ponuda.
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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 Požega.
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: 402-08/07-01/572
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 21. 06. 2007.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 117/01., 197/03. i 92/05.) i članka 51. stavak
1. alineja 5. i članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03.- pročišćeni tekst, 22/03,
14/04, 16/05. i 21/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 76. sjednici, održanoj, 21. 06. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave
radi nabave i dostave reprezentacije sredstava za čišćenje i održavanje
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave imenuje Stručno
Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave radi nabave i dostave reprezentacije i sredstava za čišćenje i
održavanje (dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 20/07, E-Mv, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oecc. - za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, ekonomist - član
4. Krešimir Budiselić, vozač - član
5. Joco Maletić, dipl. ing. šumarstva - član
II.

-

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
priprema postupak nabave
provodi postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi
usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika kojeg ovlasti naručitelj za
obavljanje određenih poslova vezanih za postupak nabave.
Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno naručitelju.
III.
Odgovorna osoba naručitelja je gradonačelnik mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
Predmet nabave je nabava i dostava reprezentacije i sredstava za čišćenje i održavanje.
Postupak nabave provest će se putem ograničenog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
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IV.
Planirana vrijednost nabave je do 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisućakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 21/06.) na pozicijama – 32931 i 32214.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni 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: 363-01/07-01/229
URBROJ: 2177/01-05-01-07-3
Požega, 21. 06. 2007.
Na temelju članka 34. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine, br. 136/06.) i
članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03, 14/04, 16/05. i
21/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege, na svojoj 76. sjednici održanoj 21. 06. 2007. godine, donijelo je
PLAN
skupljanja otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na području Grada Požege
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se broj skupljenih otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na području
Grada Požege.
Članak 2.
Procjenjuje se da se na području Grada Požege nalazi 30 vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš,
odnosno koji nemaju registarske pločice, kao i ona za koja se opravdano pretpostavlja da nisu registrirana iako imaju
pločice.
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Članak 3.
Ovim planom utvrđuju se slijedeće aktivnosti na skupljanju otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u
okoliš na području Grada Požege:
- za ukupno 5 vozila koja imaju istaknutu tablicu komunalni redari provest će postupak uklanjanja izdavanjem
rješenja temeljem podataka dobivenih od MUP-a;
- tijekom 2007. godine na Oglasnoj ploči Grada Požege i na Oglasnim pločama gradskih mjesnih odbora objavit
će se fotografije vozila sa Rješenjem nepoznatom vlasniku da ukloni evidentirana vozila sa javnih površina. Nakon isteka
rokova predviđenih Zakonom o upravnom postupku prići će se administrativnom izvršenju, odnosno skupljanju
otpadnih vozila.
Procjenjuje se da će tim postupkom biti obuhvaćeno oko 20 vozila koja se nalaze na javnim površinama.
Prosječni trošak po vozilu je cca 300,00 kuna, bez PDV-a.
Planirani ukupni troškovi su 6.000,00 kuna, a rok izvršenja do 30. 10. 2007. godine.
- istovremeno će se uslijed provođenja akcije pojaviti na javnim površinama oko 5 vozila, dijelom onih sa
privatnih zemljišta i dvorišta, a dijelom novih vozila nepoznatih osoba.
Za skupljanje tih vozila potrebno je predvidjeti još 1.500,00 kuna, bez PDV-a. Zbrinjavanje tih vozila obavljao
bi se tijekom studenog/prosinca, a temeljem Rješenja na oglasnim pločama.
Ukupni procijenjeni troškovi skupljanja otpadnih vozila iznosili bi 7.500,00 kuna, bez PDV-a. U troškove
skupljanja uključeni su troškovi prikupljanja i privremenog deponiranja vozila unutar odlagališta otpada
«Vinogradine».
Članak 4.
Temeljem ovog Plana Grad Požega sklopit će Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o
financiranju skupljanja otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na području Grada Požege.
Članak 5.
Ovaj Plan objavit će se 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: 363-01/07-01/250
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-3
Požega, 21.06. 2007.
Na temelju članka 51. stavak 1 . alineja 5. i članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege,
br. 19/03.-pročišćeni tekst, 22/03., 14/04., 16/05. i 21/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 76. sjednici, održanoj,
21. 06. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka javne prodaje pilanskih trupaca i drva za ogrjev
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, (MB: 0554430) imenuje Povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupka prodaje pilanskih trupaca i drva za ogrjev (dalje, skraćeno: Povjerenstvo), u sastavu:
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1. Mladen Pilipović, za predsjednika
2. mr. sc. Ivan Čolak, za zamjenika predsjednika
3. Ivan Čurčić, član
4. Krešimir Budiselić, zamjenik člana
5. Joco Maletić, član
6. Stjepan Minažek, zamjenik člana
II.
Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I . ove Odluke da provede postupak javne prodaje licitacijom.
III.
Stručnu pomoć Povjerenstvu osigurat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje 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: 604-02/07-01/1
URBROJ: 2177/01-04/01-07-1
Požega, 10. 07. 2007.
Na temelju članka 51. stavak 1. alineja 5. 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 78. sjednici održanoj
dana, 10. 07. 2007. godine, donosi
PRAVILNIK
o stipendiranju učenika srednjih škola na području Grada Požege
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o stipendiranju učenika srednjih škola na području Grada Požege (dalje, skraćeno:
Pravilnik) utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele stipendija učenicima srednjih škola na području Grada Požege.
Članak 2.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola koji
- su državljani Republike Hrvatske,
- imaju stalno prebivalište na području Grada Požege,
- su pokazali iznimno znanje i sposobnosti na županijskom, državnom i međunarodnom natjecanju iz
prirodoslovno - matematičkih, kulturnih, društvenih i športskih područja, tj. koji su na istima osvojili prvo, drugo i treće
mjesto.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Požege.
Postupak dodjele stipendije provodi se tijekom mjeseca kolovoza tekuće godine.
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Članak 4.
Gradsko poglavarstvo Grada Požege posebnom odlukom odredit će broj stipendija za svaku školsku godinu.
Novčani iznos stipendije je 500,00 kn, mjesečno.
II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 5.
Osnovni uvjet za bodovanje natječajne dokumentacije kandidata su:
uspjeh u obrazovanju, te
nadarenost učenika.
Bodovanje se vrši na slijedeći način:
1. a) Uspjeh u 8. razredu osnovne škole za učenika upisanog u 1. razred srednje škole
- prosjek ocjena: 4,5 – 5,0
3 boda
b) Uspjeh u srednjoj školi
- prosjek ocjena: 3,5 – 4,0
3 boda
- prosjek ocjena: 4,0 - 4,5
5 bodova
- prosjek ocjena: 4,5 – 5,0
7 bodova
2. Uspjesi za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na
a) na županijskom natjecanju
- za prvo mjesto.
3 boda
- za drugo mjesto
2 boda
- za treće mjesto
1 bod
b) na državnom natjecanju
- za prvo mjesto
5 bodova
- za drugo mjesto
4 boda
- za treće mjesto
3 boda
c) na međunarodnom natjecanju
7 bodova
- za prvo mjesto
7 bodova
- za drugo mjesto
6 bodova
- za treće mjesto
5 bodova.
-

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 6.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi Gradsko poglavarstvo Grada Požege na prijedlog Povjerenstva za
dodjelu stipendija.
Na osnovu Odluke iz prethodnog stavka ovog članka, Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi natječaj za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola sa područja Grada Požege.
Članak 7.

-

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u javnom glasilu i na Oglasnoj ploči Grada Požege.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
Natječaj sadrži:
školsku godinu za koju se natječaj raspisuje,
rok trajanja natječaja
broj stipendija koje se dodjeljuju
iznos stipendije
dokaz o ostvarenom uspjehu u 8. razredu osnovne škole i razredima srednje škole, te
dokaz o osvojenom prvom, drugom i trećem mjestu na županijskom, državnom i međunarodnom natjecanju.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Povjerenstvu za dodjelu stipendije, na propisanom obrascu.
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Članak 8.

-

Zahtjevu iz članka 7. stavak 4. ovog Pravilnika, obvezno se prilažu slijedeći dokumenti:
potvrda o prebivalištu
domovnica
rodni list
potvrda obrazovne ustanove o upisu u prvi razred srednje škole, odnosno potvrda o upisu u drugi, treći i četvrti
razred srednje škole
ovjerena preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole, odnosno ovjerene preslike svjedodžbi završenih
razreda srednje škole,
dokaz o uspjesima na županijskom, državnom i međunarodnom natjecanju za osvojeno prvo, drugo i treće
mjesto.
Članak 9.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija prikuplja zahtjeve na natječaj, provodi stručnu obradu zahtjeva, utvrđuje
listu prvenstva, te predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Požege Odluku o dodjeli stipendije učenicima srednjih škola
na području Grada Požege, koje istu i donosi.
Odluka o dodjeli stipendije učenicima srednjih škola s područja Grada Požege dostavlja se svim sudionicima
natječaja, koji na istu mogu uložiti prigovor u roku osam dana od dana dostave Odluke.
O prigovoru odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Požege.
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije učenicima srednjih škola na području Grada Požege pristupit će
se zaključenju ugovora o stipendiranju, koji sadrži:
- ugovorne strane, odnosno njihove zakonske zastupnike i adresu prebivališta,
- naziv i adresu srednje škole,
- naziv struke, zvanje ili zanimanje za koje se obrazuje korisnik stipendije,
- visina stipendije,
- vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje,
- odredbe o prestanku davanja stipendije, vraćanju stipendije i druge odredbe vezane za korištenje stipendije,
- način rješavanja međusobnih prava i obveza,
- mjesto i datum sklapanja ugovora, potpis ugovornih strana tj. njihovih zastupnika, te druge odredbe.
Članak 10.
Ugovor o stipendiranju sklapa gradonačelnik i korisnik stipendije, odnosno zakonski zastupnik (roditeljili
staratelj), uz supotpis maloljetnog korisnika stipendije.
Članak 11.
Korisnik stipendije primat će stipendiju za vrijeme redovitog školovanja u srednjoj školi.
Uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu korisnik stipendije dužan je dostaviti do 10. rujna svake školske
godine.
Korisnik stipendije obvezan je dostaviti Gradu Požegi, odmah nakon završetka obrazovanja u srednjoj školi
svjedodžbu o završnom ispitu ili diplomu, a najkasnije do 1. srpnja tekuće godine, te odjaviti stipendiju.
Članak 12.
Korisnik stipendije bit će oslobođen povrata stipendije ukoliko za vrijeme korištenja stipendije u razredima
srednje škole i na završnom ispitu ostvari najmanje prosječnu ocjenu od 4,5.
Članak 13.
Ukoliko korisnik stipendije ne ostvari prosjek ocjena iz članka 12. ovog Pravilnika obvezan je vratiti stipendiju u
cijelosti uz zakonsku zateznu kamatu jednokratno ili u ratama.
Način i rok vraćanja stipendije utvrđuje se aneksom Ugovoru o stipendiranju koji potpisuje gradonačelnik.
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Članak 14.
Davatelj stipendije raskinut će Ugovor o stipendiji u slučaju da:
- korisnik stipendije tijekom obrazovanja u srednjoj školi ne upiše redovito naredni razred srednje škole
- je korisnik stipendije dao netočne podatke i dokumente u postupku dodjele stipendije.
Korisnik stipendije može raskinuti Ugovor o stipendiji, na temelju pismenog zahtjeva o kojem odluku donosi
Povjerenstvo za dodjelu stipendija.
U slučaju raskida Ugovora o stipendiji iz razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka Pravilnika, korisnik
stipendije obvezan je vratiti iznos primljene stipendije sa zakonskom zateznom kamatom u cijelosti, o čemu će se sačiniti
aneks Ugovoru.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK
mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med.,v.r.
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