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AKTI ŽUPANA
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN broj:
69/99., 151/03., 157/03.-ispravak, 100/04.,
87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13.,
152/14., 98/15.- Uredba, 44/17., 90/18., 32/20. i
62/20., u nastavku teksta: Zakon), članka 48.
stavka 2. 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.,
19/13.-pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak,
123/17., 98/19. i 144/20.), članka 2. i 4. Odluke o
upravljanju i
raspolaganju imovinom u
vlasništvu
Požeško-slavonske
županije
(„Požeško-slavonski službeni glasnik“ br.
03/2016.) i članka 41. st. 1. t. 5. i st. 2. Statuta
Požeško-slavonske
županije
(„Požeškoslavonski službeni glasnik“ br. 01/2013.,
02/2018. i 02/2021.), Župan Požeško-slavonske
županije donosi

ŽUPAN
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
Na temelju članka 29. Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“, broj 26/15.), članka 10. Pravilnika o
ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga
u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu („Službeni
glasnik Požeško-slavonske županije“, broj 1/19) i
Prijedloga Povjerenstva za odobravanje
sredstava za dodjelu potpora za unapređenje rada
udruga u poljoprivredi, lovstvu i ribarstvu (
KLASA: 320-01/21-01/01; Urbroj:2177/1-0301/1-21-3), Župan Požeško-slavonske županije
donosi

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli potpore za unapređenje rada
udruga u području poljoprivrede,
lovstva i ribarstva

o odricanju od prava prvokupa za
nekretninu –
k.č. br. 2127 upisanu u zk. ul. br. 5 k.o.
Jakšić
I.
Požeško-slavonska
županija
kao
ovlaštenik prava prvokupa odriče se prava
prvokupa nekretnine koja ima svojstvo
kulturnog dobra, označene kao k.č. br. 2127,
zemljišno-knjižnog opisa livada Žutovka
površine 2258 m², upisane u zk. ul. br. 5 k.o.
Jakšić, po cijeni od 2.100,00 kuna (slovima:
dvijetisućesto kuna), u vlasništvu CROATIA
BANKE d.d., ZAGREB, KVATERNIKOV TRG
9.
II.
U slučaju sklapanja pravnog posla
kupoprodaje s trećim
osobama, vlasnik
predmetne nekretnine obvezuje se Požeškoslavonskoj
županiji dostaviti ugovor o
kupoprodaji kao dokaz da ponuđeno kulturno
dobro nije prodano po povoljnijoj cijeni niti pod
povoljnijim uvjetima od ponuđenih.
III.
Ova odluka bit će objavljena
„Požeško-slavonskom službenom glasniku“.

KLASA: 612-08/21-01/1
URBROJ: 2177/1-04-01/2-21-3
Požega, 05. svibnja 2021. godine

u

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi
sredstava financijske potpore udrugama koje su
se javile na Javni poziv za dodjelu potpore
Udrugama u području poljoprivrede, lovstva i
ribarstva u 2021. godini od 01. ožujka 2021.,
objavljen na web stranicama Županije 04.ožujka
2021.godine, a koje su podnijele zahtjev do
zaključno sa danom 03. svibnja 2021. godine.
II.
Iz sredstva Proračuna Požeško-slavonske
županije, planiranih Program 1008, Aktivnosti u
razvoju poljoprivrede, Konto 38119, pozicija
128, sufinancirati će se program sljedećih udruga:
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AKTIVNOST ULAGANJA:

ODOBRENI
IZNOS (kn):

1.

Županijska udruga za organizaciju
natjecanja orača Požeško-slavonske
županije

2.

Športska ribolovna udruga
„Bektež“,Bektež

Održavanje manifestacije
edukativnog karaktera- natjecanje
orača i nabavka pluga
Ugradnja solarnog paketa za
potrebe Društva

3.

Športsko ribolovno društvo „Mrena“,
Brodski Drenovac

Kupnja parcele radi proširenja
ribnjaka

5000,00

4.

Uređenje odmorišta, ribnjaka i
Športsko ribolovno društvo „Pastrva“, nabavka klupa
Kutjevo

5000,00

5.

Športsko ribolovna udruga „Mamac“
Kuzmica

Uređenje i uspostavljanje rada
novog ribnjaka

5000,00

6.

Športsko ribolovno društvo „Londža“ Uređenje ribnjaka - izgradnja i
opremanje nadstrešnice pecala
Zarilac

10.000,00

7.

8.

Sanacija ribnjaka- rješavanje
Športsko ribolovno društvo „Orljava“
problema odrona zemlje
Pleternica
izgradnjom nasipa
Organizacija 14.županijskog
Udruga vinogradara, vinara i voćara
ocjenjivanja vina, sanacija
„VINO-KAP“ Kaptol
krovišta nad prostorom Udruge

III.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo i
Upravni odjel za financije i proračun.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objave u „Požeško-slavonskom
službenom glasniku“.

5000,00
5000,00

5000,00

5000,00

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško-slavonske županije

ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl.oe. v.r.

Članak 1.
Izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu upravnih tijela Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni
glasnik“, br. 01/20., 08/20, 13/20, 14/20 i 03/21. u daljem tekstu: Pravilnik) mijenja se i dopunjuje
Sistematizacija radnih mjesta Upravnog odjela za
društvene djelatnosti
Požeško-slavonske
županije, kako slijedi:

Na temelju članka 16. stavka 3. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni
glasnik“, br. 09/19) i članka 41. Statuta Požeškoslavonske županije („Požeško-slavonski službeni
glasnik“, br. 01/13, 02/18 i 02/21) župan
Požeško-slavonske županije donosi

u Odsjeku za obrazovanje,
kulturu, sport i tehničku kulturu, radno
mjesto pod red. br. 6. „savjetnik za
društvene djelatnosti“, mijenja se i glasi:
„viši savjetnik za društvene djelatnosti“, a
potrebno stručno znanje: “najmanje 3
godine radnog iskustva na odgovarajućim

KLASA: 320-01/21-01/01
URBROJ: 2177/1-02-21-4
Požega, 06. svibnja 2021. godine
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poslovima“, mijenja se i glasi: „najmanje 4
godine
radnog
iskustva
na
odgovarajućim poslovima.
Potkategorija: „savjetnik“ mijenja se i
glasi: „viši savjetnik“, a klasifikacijski
rang: „5.“ mijenja se i glasi: „4.“. Ostali
dijelovi teksta ostaju nepromijenjeni.
- u Odsjeku za hrvatske branitelje i žrtve
rata, radno mjesto pod red. br. 15. „viši
referent za HRVI iz domovinskog rata i
članove njihovih obitelji”, mijenja se i
glasi: „stručni suradnik za
HRVI iz
domovinskog rata i članove njihovih
obitelji”, a potrebno stručno znanje:
“najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima“, mijenja se i
glasi: „najmanje 3 godine radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima.
Potkategorija: „viši referent“ mijenja se i
glasi: „stručni suradnik“, a klasifikacijski
rang: „9.“ mijenja se i glasi: „8.“Ostali
dijelovi teksta ostaju nepromijenjeni.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Požeško-slavonskom
službenom glasniku“.
KLASA: 112-01/21-02/6
URBROJ: 2177/1-02-21-2
Požega, 11. svibnja 2021.
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o
uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj
07/09), članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim
oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN, br.
38/88) i članka 41. Statuta Požeško-slavonske
županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“,
br. 1/13, 2/18 i 2/21), župan Požeško-slavonske
županije donosi

RJEŠENJE
o izmjenama i dopunama RJEŠENJA
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata u uredskom poslovanju
upravnih tijela i drugih tijela
Požeško-slavonske županije

I.
U točki III. Rješenja o utvrđivanju
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u
uredskom poslovanju upravnih tijela i drugih
tijela Požeško-slavonske županije KLASA: 03502/19-02/1; URBROJ: 2177/1-01-20-3 od 29.
prosinca 2020. mijenjaju se i dopunjuju brojčane
oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom
poslovanju Požeško-slavonske županije i to kako
slijedi
- iza naziva Upravnog tijela „06TAJNIŠTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE“ – „06-02 Odsjek za pomoćnotehničke i ostale poslove“ iza brojčane oznake
referenta: „ 06-02/15 – viši stručni suradnik za
opće poslove dodaje se nova brojčana oznaka
referenta i glasi: „06-02/16 – stručni suradnik za
opće i ostale poslove“.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Požeško-slavonskom
službenom glasniku“.
KLASA: 035-02/19-02/1
URBROJ: 2177/1-01-21-4
U Požegi, 22. travnja 2021.
ŽUPAN
Alojz Tomašević, dipl. oec., v.r.
Temeljem članka 77. stavak 2. Zakona o
lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i
32/20 ) i članka 41. Statuta Požeško-slavonske
županije ("Požeško-slavonski službeni glasnik"
broj 1/13. i 2/18. ), Župan Požeško - slavonske
županije donosi

GODIŠNJI PLAN
mjera za sprečavanje šteta od divljači
na području Požeško-slavonske županije
za lovnu godinu 2021./2022.
I.
Ovim Planom mjera za sprječavanje šteta
od divljači na području Požeško-slavonske
županije za lovnu 2021./2022. godinu
(u
daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se mjere za
sprječavanje šteta od divljači za područje
Požeško-slavonske županije, koje su dužni
provoditi lovoozakupnici zajedničkih i državnih
lovišta, te koncesionari državnih lovišta na
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II.
Vrste šteta u lovištima su:
1.
Šteta na imovini – šteta koju divljač
prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji
vrijednost pokretnina ili nekretnina u vlasništvu
fizičkih ili pravnih osoba, a odnosi se na:
štete na poljoprivrednim kulturama,
štete na domaćim životinjama,
štete gospodarskim objektima,
štete na drugim objektima

-

2.
Štete prouzročene izvođenjem lova – šteta
koju su pri provedbi lova prouzročili lovci i
lovački psi.
3.
Šteta na divljači – imovinska i ekološka
šteta čiji je uzrok protupravno uništenje,
oštećenje ili prisvajanje divljači, njezinih legala i
gnijezda ili su prouzročene posredno
protupravnim radnjama u prostoru, kojima se
mijenjaju ili uništavaju staništa, prirodni prolazi i
drugi važni činitelji bitni za opstanak divljači.
4.
Šteta
na
lovnogospodarskim
i
lovnotehničkim objektima – imovinska šteta čiji
je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili
prisvajanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih
objekata.
III.
Lovoovlaštenik, fizička ili pravna osoba
kojoj divljač može prouzročiti direktnu
imovinsku štetu dužni su poduzimati sve prijeko
potrebne mjere radi sprečavanja štete koju divljač
može počiniti ljudima ili imovini.
IV.
Sprečavanje šteta u lovištima osigurava se
poduzimanjem radnji od strane lovoovlaštenika,
fizičkih i pravnih osoba kojima divljač može
prouzročiti direktnu imovinsku štetu te su isti
dužni na primjeren način i na svoj trošak kao
dobri gospodari poduzeti mjere, dopuštene radnje
i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od
nastanka štete.
Dopuštene radnje i zahvati iz stavka 1.
ove točke su:
- ograđivanje
višegodišnjih
nasada
(voćnjaka, vinograda i dr.),
- voćke koje rastu na neograđenim

-

-

-

površinama tokom zime obložiti
zaštitnim materijalom
ili zaštititi
odgovarajućim kemijskim sredstvima,
ciljano čuvanje ugroženih područja
dopuštenim sredstvima (petarde, plašila,
paljenje vatre, lovom, organiziranim
obilascima ugroženih područja i drugim
dopuštenim sredstvima) tijekom godine
po dojavi korisnika zemljišta
i
istjerivanje divljači sa ugroženih
područja,
provedba agrotehničkih mjera,
priopćavanje bez odgađanja o započetoj
šteti i okolnostima koje mogu utjecati na
poduzimanje mjera za sprečavanje šteta,
upotrebljavanje mehaničkih, električnih
i kemijskih zaštitnih sredstava koje je na
zahtjev fizičke i pravne osobe kojoj
divljač može prouzročiti direktnu
imovinsku štetu dužan osigurati
lovoovlaštenik.

V.
Mjere za sprečavanje štete od divljači su:
smanjivanje broja divljači do brojnog
stanja koje se može uzgajati u lovištu
osiguravanje dovoljno vode i hrane za
divljač u lovištu
čuvanje usjeva i nasada
izgon divljači s ugroženog zemljišta
uporaba mehaničkih, električnih i
kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i
zvučnih plašila, elektronskih detektora
divljači, kao i ostale uobičajene mjere
zaštite za određeno područje i vrstu
divljači,
te ostale uobičajene mjere zaštite
značajne za ovo područje i vrste divljači
koje obitavaju u lovištu.

VI.
Za provedbu mjera za sprečavanje šteta
od divljači iz ovog Plana Župan je ovlašten:
zabraniti lov pojedine vrste divljači radi
zaštite njezina brojnog stanja, zaštite
poljoprivrednih
usjeva,
pojave
kemijskog, biološkog ili radiološkog
zagađenja.
dopustiti, pravnoj ili fizičkoj osobi
osposobljenoj
za
lov,
provedbu
sanitarnog ili redukcijskog odstrela te
izlučenje divljači, osim ptica, s površina
na kojima ugrožava sigurnost ljudi i
imovine ili na kojima prema drugim
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propisima
ne
smije
obitavati.
Dopuštenjem se propisuje i visina
odstrjela te raspolaganje s odstrijeljenom
divljači i njezinim dijelovima.
donijeti rješenje o smanjenju brojnog
stanja pojedine vrste divljači, osim ptica,
koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge
divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini
drugu štetu, ako mjere za sprečavanje
šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili
ne bi bile gospodarski opravdane.
Protiv rješenja iz stavka 1. ove točke
može se izjaviti žalba Ministarstvu.

VII.
Lovoovlaštenici imaju pravo zahtijevati
dopuštenje za provedbu mjera iz točke V. ovog
Plana nakon što su ispunjeni svi zakonski uvjeti,
tj. ako sve provedene mjere za sprečavanje šteta
od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile
gospodarski opravdane ili ako divljač ugrožava
zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih
životinjskih vrsta ili čini drugu štetu.
U slučaju potrebe, Župan će sukladno
ovlastima koje proizlaze iz članka 77. Zakona o
lovstvu i točke VI. ovog Plana donijeti
odgovarajuće akte kojima će detaljno propisati
mjere za određenu vrstu divljači.
Protiv
Ministarstvu.

rješenja može se izjaviti žalba

VIII.
Izrazi koji se u ovom Planu koriste u
muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i
ženske osobe.
IX.
Ovaj Plan primjenjuje se do 31. ožujka
2022. godine, a bit će objavljen u "Požeškoslavonskom službenom glasniku".
KLASA: 022-01/21-01/14
URBROJ: 2177/1-03-01/3-21-1
Požega, 31.03.2021.g.
Župan
Alojz Tomašević dipl.oec., v.r.
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