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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: 363-01/07-01/361
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 08. 08. 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 80. sjednici, održanoj 08. 08. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave radi dovršenja radova na gospodarskom objektu na groblju Krista Kralja u Požegi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave osniva Stručno povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave radi dovršenja radova na gospodarskom objektu na groblju Krista Kralja u
Požegi (dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 23/07, E--MV, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, ing. građ. - predsjednik
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oec. - zamjenik
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 sljedeće 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 dovršetak radova na gospodarskom objektu na groblju Krista Kralja u Požegi.
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: dvjestotisućakuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 21/06. i 8/07.) na poziciji – 45111.
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.
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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: 363-01/07-01/371
URBROJ: 2177/01-05-02/02-07-2
Požega, 13. 08. 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 81. sjednici, održanoj 13. 08. 2007. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i
provedbu postupka nabave za uređenje pješačke staze u Dervišagi
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave osniva stručno Povjerenstvo
za pripremu i provedbu postupka nabave za uređenje pješačke staze u Dervišagi (dalje, skraćeno: Povjerenstvo),
evidencijski broj: 05/07, E—V V, u sastavu:
1. Mladen Pilipović, dipl.inž. - predsjednik
2. mr. sc. Ivan Čolak, dipl.oec., - zamjenik 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 sljedeće 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 uređenje pješačke staze u Dervišagi .
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 500.000,00 kn (slovima: petstotisuća kuna), a sredstva su osigurana u
Proračunu Grada Požege za 2007. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 21/06. i 8/07.) na poziciji – 45111.

Broj 11/2007.

Službene novine Grada Požege

Stranica 4

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.
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: 601-01/07-01/7
URBROJ: 2177/01-04/01-07-3
Požega, 13. 08. 2007.
Na temelju članka 51. i 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, br. 19/03. – pročišćeni tekst,
22/03, 14/04, 16/05. i 21/06.), te članka 91. stavak 1. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega,
KLASA: 601-01/07-01/5, URBROJ: 2177/01-04/02-07-8 od 30. svibnja 2007. godine, Gradsko poglavarstvo Grada
Požege na 81. sjednici održanoj 13. 08. 2007. godine donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene
u Dječjim vrtićima Požega
I.
Gradsko poglavarstvo Grada Požege suglasno je s osnivanjem Zajedničkog povjerenstva za tumačenje
Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega, te u isto ispred Grada Požege imenuje:
1. Ivana Enjingija, dipl.inž., zamjenika gradonačelnika
2. mr.sc. Ivana Čolaka, dipl.oec., člana Gradskog poglavarstva.
II.

-

Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka
daje tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora,
prati izvršavanje istog i
izvještava obje strane o provedbi i kršenju istog.
III.

Način rada Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima utvrdit
će se Poslovnikom.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr. med.,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 POGLAVARSTVO
KLASA: 601-01/07-01/7
URBROJ: 2177/01-04/03-07-6
Požega, 13. 08. 2007.
Na temelju članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. - pročišćeni tekst,
22/03., 14/04., 16/05. i 21/06.), Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje 2005. do 2007. godine (NN,
broj: 182/04.), te u svezi sa Planom kampanje vijeća Europe za suzbijanje nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko
nasilje od 21. lipnja 2006. godine i u svezi s Nacionalnoj kampanji za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama 2006.
do 2008. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 81. sjednici, održanoj 13. 08. 2007. godine, donosi
LOKALNI PROGRAM
obilježavanja Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama
I.

UVODNI DIO

Kampanja Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje, započela je na
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog 2006. godine, odnosno, službeno je otpočela 27.
studenog 2006. godine u Madridu.
U skladu s napucima Vijeća Europe koje je 2007. godinu proglasilo Godinom borbe protiv nasilja nad ženama,
pripreme za Nacionalu kampanju za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama, su započele u siječnju 2006. godine, a
ista će trajati tijekom 2007. i 2008.
Pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH osnovan je Odbor za provedbu
Kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama (kojeg čine predstavnici nevladinih organizacija, resornih
ministarstava, znanstvenih institucija, Ureda za ravnopravnost spolova, Ureda za ljudska prava Vlade RH i
pravobraniteljica za ravnopravnost spolova) i pokrenuta je Nacionalna kampanja za borbu protiv obiteljskog nasilja nad
ženama, pod sloganom: „Za nasilje nema opravdanja“. Ista će se ostvariti putem ciljeva:
- osnažiti stav države, društva i nadležnih državnih tijela o nužnosti osiguravanja ustroja, organiziranosti i
dovoljnog broja stručnjaka koji će se baviti problematikom nasilja u obitelji, u nadležnim državnim tijelima
Republike Hrvatske, kao preduvjet za djelotvorniju zaštitu od nasilja u obitelji
- predstaviti javnosti Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i dužnosti državnih tijela u slučaju
izvršenog nasilja: policije, centara za socijalnu skrb, zdravstveno i odgojno – obrazovnih ustanova, te
pravosudnih tijela i jačati njihovu suradnju,
- osigurati sustavno prikupljanje statističkih podataka vezano uz problematiku nasilja u obitelji (po spolu, tipu
nasilja, odnosu počinitelja prema žrtvi) i njihovo objavljivanje u statističkom godišnjaku,
- prikazati nasilje u obitelji u svim njegovim pojavnim oblicima kao neprihvatljivo društveno ponašanje koje će
biti odlučno sankcionirano, osvijestiti hrvatsku javnost da je život bez nasilja jedno od temeljnih ljudskih prava.
Jedna od strategija Nacionalne kampanje je uključiti i koordinirati aktivnosti državne, te lokalne i područne
(regionalne) samouprave i poticanje na izradu lokalnih programa obilježavanja Kampanje za borbu protiv obiteljskog
nasilja nad ženama.
LOKALNI PROGRAM GRADA POŽEGE
Grad Požega će provoditi zakone i podzakonske akte u području zaštite žena od nasilja u obitelji, u skladu sa:
1. Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN, broj: 116/2003.)
2. Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. godine do 2007. godine (NN, broj:
182/04.)
3. Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
4. Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 116/2003.)
5. Zakonom o prekršajima (NN, broj: 88/02., 122/02., 187/03., 105/04. i 127/04.)
6. Kaznenim zakonom (NN, broj: 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. i
71/06.)
7. Nacionalnom kampanjom za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama „Za nasilje nema opravdanja“
2006.-2008.
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Preporuka Rec (2002)5 Odbora ministara Europe definira nasilje u obitelji kao:
-„nasilje koje se događa u obitelji ili kućanstvu, uključujući fizičku i mentalnu agresiju, emocionalno i
psihološko zlostavljanje, silovanje i seksualno zlostavljanje, incest, silovanje među supružnicima, stalnim ili povremenim
partnerima i ukućanima, zločine počinjene radi časti, žensku genitalnu i seksualnu mutilaciju i ostale tradicionalne
običaje štetne za žene, kao što su prisilni brakovi.“
Gore navedena definicija se koristi u svrhu provedbe Kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama,
u razdoblju od 2006. do 2008. godine u Republici Hrvatskoj, a sukladno Planu kampanje Vijeća Europe za suzbijanje
nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje (usvojenom od strane Odbora ministara Vijeća Europe, 21. lipnja
2006).
Prema Izvješću o društvenom razvoju Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) na temu socijalne
isključenosti u Hrvatskoj citira se Istraživanje o nasilju protiv žena u obitelji (Autonomna kuća Zagreb, 2003.) koje je
pokazalo alarmantan podatak po kojem je u Republici Hrvatskoj najmanje 29% žena doživjelo neki oblik fizičkog
zlostavljanja od strane svojih intimnih partnera. To znači da je svaka četvrta žena u Hrvatskoj žrtva nekog od oblika
nasilja u obitelji.
U Nacionalnoj strategiji je predviđeno 27 kratkoročnih i dugoročnih mjera i u svoju provedbu uključuju sva
nadležna tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nevladine organizacije koje
djeluju u zaštiti žrtava nasilja u obitelji. One koje se odnose na lokalnu samoupravu, odnosno važne mjere za Grad
Požegu su:
1. Izraditi programe besplatne psihosocijalne i pravne pomoći za žene i djecu žrtve nasilja, programe
osnaživanja i osposobljavanja u cilju ekonomske samostalnosti žrtava, te programe zapošljavanja žena žrtava nasilja u
obitelji
2. Poticati uklanjanje svih stereotipa o nasilju u obitelji, vodeći posebno računa o medijima i programima
osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova, kao i njihovoj ulozi u uklanjanju tradicionalnih stereotipa o
nasilju u obitelji
3. Osiguravati dostupnost informacija o problematici nasilja u obitelji posebno osjetljivim skupinama osoba
(žene i djeca s invaliditetom, žene migrantice, žene i djeca pripadnice pojedinih manjinskih skupina, sudionice i
stradalnice Domovinskog rata, oboljeli od PTSP-a i članovi njihovih obitelj i slično)
4. Izdavati statistički godišnjak o nasilju u obitelji koji bi uključivao pravosudne i policijske statistike, statistike
centara za socijalnu skrb i statistiku o financijskim izdvajanjima vezanim uz nasilje u obitelji (na državnoj, lokalnoj i
regionalnoj razini), te godišnje troškove zdravstvenog zbrinjavanja žrtava nasilja
5. Poticati osnivanje i osnivati obiteljska savjetovališta u cilju prevencije nasilja u obitelji, te afirmacije
odgovornog roditeljstva i kvalitetne skrbi o članovima obitelji.
ANALIZA STANJA U GRADU POŽEGI
STATISTIČKI POKAZATELJI NASILJA I ZLOSTAVLJANJA U OBITELJI U GRADU POŽEGI U 2006. GODINI I
U 2007. GODINI
Tablica 1. Dobna struktura počinitelja nasilja u obitelji za 2006. godinu i 2007. godinu
Dob počinitelja u 2006. godini
Broj počinitelja
Broj počinitelja
(bez nazočnosti mlt. djece)
(u nazočnosti mlt. djece)
20 – 35
35
25
35 – 50
32
22
50 – 65
23
14
65 – 85
10
Ukupno
100
61
Dob počinitelja u prvoj polovici
Broj počinitelja
Broj počinitelja
2007. godine
(bez nazočnosti mlt. djece)
(u nazočnosti mlt. djece)
20 – 35
23
11
35 – 50
26
22
50 – 65
10
65 – 75
3
Ukupno
62
33
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Izvor: Centar za socijalnu skrb Požega
Tablica 2. Broj počinitelja nasilja u obitelji za 2006. i 2007. godinu
Broj prijava o zlostavljanju i
nasilju u obitelji
161

2006.
Prva polovica 2007.
godine

95

Nasilje u nenazočnosti mlt.
djece
100
94 - počinitelj M
6 – počinitelj Ž
62
58 - počinitelji M
4 – počinitelji Ž

Nasilje u nazočnosti
mlt. djece
61
58 – počinitelj M
3 – počinitelj Ž
33
29 - počinitelji M
4- počinitelji Ž

Izvor: Centar za socijalnu skrb Požega
Prema podacima Centra za socijalnu skrb Požega, broj prijava o zlostavljanju i nasilju u obitelji za 2006.
godinu je iznosio ukupno 161, a za prvu polovinu 2007. godine taj broj je iznosio ukupno 95 prijava (Tablica 2.).
Većina vinovnika (počinitelja nasilja u obitelji) su bile osobe muškog spola, i to najviše njih u dobi od 20 do 50
godina (Tablica 1).
U 100 slučajeva se je zlostavljanje i nasilje događalo u nenazočnosti maloljetne djece, a u 61 slučaja nasilje se
događalo u nazočnosti maloljetne djece (u 2006. godini), dok je u 2007. godini 62 slučaja nasilja bilo u nenazočnosti
maloljetne djece, a 33 slučaja u nazočnosti maloljetne djece.
Tijekom ove godine Centar za socijalnu skrb Požega je imao jedan slučaj skrbi izvan vlastite obitelji majke i
djeteta, a zbog učestalog zlostavljanja i nasilja u obitelji. Uzrok nasilja u većini slučajeva je prekomjerna konzumacija
alkohola, socioekonomska situacija u obitelji, teška psihička stanja i imovinske nesuglasice te drugi čimbenici, što
rezultira fizičkim nasiljem, a i psihičkim zlostavljanjem koji je u velikoj mjeri i statistički zanemaren. Centar za socijalnu
skrb Požega pruža savjetodavno preventivni rad, upućuje na psihijatrijski tretman i u određenim slučajevima izriče
mjeru obiteljsko pravne zaštite.
II.

PORUKE

U skladu sa Nacionalnom kampanjom za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama, sa svrhom ostvarenja
navedenih ciljeva iste, građanima i svim pravnim subjektima lokalne zajednice Grada Požege, potrebno je uputiti
slijedeće poruke, uz slogan „Za nasilje nema opravdanja“:
1. Grad Požega, putem svojih predstavničkih tijela, Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika,
sukladno nadležnosti i ovlastima, će voditi brigu o mjerama Nacionalne strategije, koje uključuju djelovanje lokalne
zajednice i aktivno provoditi ovaj Program za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama.
2. Suzbijanje nasilja zahtijeva zajedničku akciju – Grad Požega će uspostaviti suradnju s nadležnim tijelima,
sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, a koja sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te
pružanju pomoći i zaštite osobi izložene nasilju u obitelji.
3. Život bez nasilja je temeljno ljudsko pravo svakog čovjeka.
4. Svaki oblik nasilja ugrožava zdravlje, kreativnost i dostojanstvo.
5. Obiteljsko nasilje ozbiljno ugrožava žene i nanosi štetu cijelom društvu, uključujući buduće naraštaje.
6. Obiteljsko nasilje zahtijeva aktivnu ulogu muškarca u suzbijanju nasilja nad ženama.
7. Prekinimo šutnju o obiteljskom nasilju kao preduvjetu zaštite žrtve, drugih članova obitelji i pružanja pomoći
počinitelju u svrhu promjene njegova ponašanja te sprečavanja međugeneracijskog prijenosa modela obiteljske šutnje.
III.

AKTIVNOSTI TIJEKOM KAMPANJE

1. Obilježavanje datuma ključnih za provođenje Kampanje na nacionalnoj razini, a koji su vezani za promicanje
ljudskih prava i unapređenje položaja žrtava nasilja u obitelji u cilju bolje informiranosti i senzibilizacije javnosti:
- Međunarodni dan žena – 08. ožujka,
- Međunarodni dan obitelji – 15. svibnja,
- Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna,
- Međunarodni dan prava djeteta – 20. studenog,
- Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenog,
- Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca.
2. Organiziranje seminara i edukacija na temu nasilja u obitelji, mogućnosti pomoći i zaštita žrtava nasilja kroz
osnivanje savjetovališta za brak i obitelj, sklonište za žrtve nasilja u obitelji.
3. Organiziranje informativno edukativnih radionica s djecom u cilju osvješćivanja i jačanja odgovornosti radi
djelotvornije zaštite od nasilja u obitelji; rad s mladima na temu prevencije nasilja u obitelji, nenasilno rješavanje
sukoba.
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4. Poticati suradnju nadležnih tijela putem educiranja o nasilju nad ženama, prepoznavanju i svim pojavnim
oblicima, uključiti odgojno obrazovne i zdravstvene ustanove, Centar za socijalnu skrb Požega, pravosudne institucije,
Policijsku upravu Požeško slavonsku, medije i nevladine organizacije.
IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za provedbu, koordinacijske i administrativne poslove ostvarenja Lokalnog programa Grada Požege u svrhu
obilježavanja Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama zadužuje se Upravni odjel za
samoupravu Grada.
Za ostvarenje Programa sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Požege.
Program će se objaviti u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r.
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