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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: 363-01/06-01/324
URBROJ: 2177/01-09/02-06-2
Požega, 25. svibanj 2006.
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. i
16/05.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 38. sjednici, održanoj 25. 05. 2006. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave
radi izrade projektne dokumentacije za prenamjenu Vatrogasnog doma u Glazbenu školu
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave imenuje Stručno
povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave radi izrade projektne dokumentacije za prenamjenu Vatrogasnog
doma u Glazbenu školu (dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 17/06, 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 izrada projektne dokumentacije za prenamjenu Vatrogasnog doma u Glazbenu školu.
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 2006. godinu (Službene novine Grada Požege, br. 16/05. ) na poziciji – R 0585-45111.
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 Požega.
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: 363-01/06-01/329
URBROJ: 2177/01-09/02-06-2
Požega, 25. svibanj 2006.
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. i
16/05.), Gradsko poglavarstvo Grada Požege na 38. sjednici, održanoj 25. 05. 2006. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave
radi izvođenja radova na održavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2006. godini
I.
Grad Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 1., Požega, MB: 0554430 kao naručitelj nabave imenuje Stručno
povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave radi izvođenja radova na održavanju javne rasvjete u Gradu
Požegi i prigradskim naseljima u 2006. godini (dalje, skraćeno: Povjerenstvo), evidencijski broj: 05/06, E--VV, 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 izvođenje radova na održavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2006.
godini.
Postupak nabave provest će se putem javnog prikupljanja ponuda.
Rok za provedbu postupka nabave je četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke.
IV.
Planirana vrijednost nabave je do 1.000.000,00 kn (slovima: milijunkuna), a sredstva su osigurana u Proračunu
Grada Požege za 2006. godine (Službene novine Grada Požege, br. 16/05. ) na poziciji – R 0556.
V.
Ostali uvjeti nabave utvrđeni u tekstu poziva javnog 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: 022-05/06-05/4
URBROJ: 2177/01-02/01-06-2
Požega, 25. 05. 2006.
Na temelju članka 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN, broj: 27/01.), a u svezi s člankom
96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. – autentično tumačenje i 129/05.),
članka 67. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/03. – pročišćeni tekst, 22/03, 14/04. i 16/05.),
te članka 19. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 16/05.), Gradsko
poglavarstvo Grada Požege na 38. sjednici, održanoj dana 25. 05. 2006. godine donijelo je slijedeći
PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustojstvu upravnih tijela Grada Požege mijenja
se i dopunjuje Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj:
2/06. – dalje, skraćeno: Pravilnik).
Članak 2.
U članku 6. stavak 1. Pravilnika točka 12. mijenja se i nova glasi:
Redni broj

12.

Naziv radnog
mjesta

Domar

Opis poslova

Obavlja poslove u svezi održavanja
zgrade gradske uprave, odnosno
uredskih
prostorija.
Kopira
materijale za potrebe Gradskog
poglavarstva i upravnih tijela Grada
Požege, te druge poslove po nalogu
pročelnika

Broj
izvršitelja

1

Potrebna
stručna sprema
SSS, tehničke
ekonomske,
trgovačke ili
ugostiteljske
struke, 1 godina
radnog staža u
struci, probni
rad od 3
mjeseca

Koeficijent

1,00

U istom članku i stavku Pravilnika, točka 14. mijenja se i nova glasi:
Redni broj

14.

Naziv radnog
mjesta

Čistačica i
dostavljačica

Opis poslova
Obavlja poslove dostave pošte,
poslove održavanja čistoće uredskih
prostorija, čisti ngostup i snijeg u
zimskom periodu ispred zgrade,
obavlja i druge poslove po nalogu
pročelnika

Broj
izvršitelja

2

Potrebna
stručna sprema
NSS,
probni
rad od 3
mjeseca

Koeficijent

0,70
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Članak 3.
U članku 8. stavak 1. točka II. 5. Pravilnika, u rubrici: Potrebna stručna sprema, umjesto brojke: «3», treba
stajati, brojka: «5».
Članak 4.
Iza članka 12. Pravilnika dodaje se novi podnaslov koji glasi:
«Služba za unutarnju reviziju»,
te novi članci 13. i 14. koji glase:
Članak 13.
«U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi
- proračunske kontrole zakonitosti, svrsishodnosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, te
- poslovi unutarnje revizije.
Članak 14.
Redni broj

1.

U Službi za unutarnju reviziju ima 1 službenik.
Naziv radnog
Opis poslova
mjesta
Obavlja proračunsku kontrolu koja
obuhvaća pregled i provjeru
računovodstvenih, financijskih i
drugih
poslovnih
dokumenata
proračunskih i izvanproračunkih
korisnika, vrši kontrolu namjenskog
korištenja proračunskih sredstava
svih fizičkih i pravnih osoba koje
dobivaju sredstva iz proračuna i
Unutarnji
financijskih planova
revizor
izvanproračunskih korisnika, te
nadzor
namjenskog
korištenja
kreditnih sredstava za koje je Grad
dao jamstvo.
Obavlja poslove i unutarnje revizije
koji obuhvaćaju reviziju ispravnosti
prijedloga
ugovora,
reviziju
provedenih
javnih natječaja, te
drugih akata i postupaka sukladno
zakonu i drugim propisima.

Broj
izvršitelja

1

Potrebna
stručna sprema

VSS ekonomske
struke, položen
državni stručni
ispit,
stručno
ovlaštenje
ministra
financija
za obavljanje
poslova
unutarnje
revizije, 1 godina
radnog staža u
struci,
probni rad od 3
mjeseca

Koeficijent

1,30

Članak 5.
Članci 13. do 15. Pravilnika postaju članci 15. do 17.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Požege.
GRADONAČELNIK:
mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.,v.r

