Klasa: 023-01/14-01/196
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-3
Pula, 18. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o
priključenju na sustav javne odvodnje
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na
sustav javne odvodnje, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule
br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 18. veljače 2014. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat,
pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić,
pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Igor Stari, direktor t.d.
Herculanea d.o.o. i Ljiljana Kurteš, pomoćnica direktora za opće i pravne poslove t.d. Herculanea
d.o.o., da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima
na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju odredbe þlanka 202. u svezi sa þlankom 209. Zakona o vodama («Narodne
novine» broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), te þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br. 7/09,16/09,12/11 i 01/13), Gradsko vijeüe Grada Pule na
sjednici održanoj dana _____________ 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PRIKLJUýENJU NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
ýlanak 1.
U Odluci o prikljuþenju na sustav javne odvodnje («Službene novine» Grada Pule br. 10/13),
u þlanku 2. st.(2) rijeþi „Pula Herculanea d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti“
zamjenjuju se rijeþima „Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje“.
ýlanak 2.
U þlanku 7. st.(3) Odluke o prikljuþenju na sustav javne odvodnje, rijeþi „www.herculanea“
zamjenjuju se rijeþima „www.pragrande“ .
ýlanak 3.
Ostale odredbe Odluke o prikljuþenju na sustav javne odvodnje («Službene novine» Grada
Pule br. 10/13), ostaju neizmjenjene.
ýlanak 4.
Ova üe se Odluka objaviti u „Službenim novinama“ Grada Pule.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 023-01/14-01/196
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEûE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje
PRAVNI OSNOV: þlanak 202. u svezi sa þl. 209. Zakona o vodama («Narodne novine» broj
153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i þlanak 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene
novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).
FINANCIJSKA SREDSTVA: nije potrebno osigurati financijska sredstva za donošenje,
odnosno provoÿenje ove Odluke.
RAZLOZI DONOŠENJA:sukladno obvezi iz odredbe þl. 202. Zakona o vodama («Narodne
novine» broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) prema kojoj javni isporuþitelj vodne
usluge javne odvodnje ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne
odvodnje od dana 01.01.2014. godine, trgovaþko društvo Pragrande d.o.o. za obavljanje
djelatnosti javne odvodnje novi isporuþitelj vodne usluge javne odvodnje.
Kako je Odlukom o prikljuþenju na sustav javne odvodnje («Službene novine» Grada Pule br.
10/13), kao isporuþitelj vodne usluge javne odvodnje bila odreÿena Pula Herculanea d.o.o., a
koja više nije ovlaštena obavljati predmetnu vodnu uslugu, bilo je nužno u istoj Odluci
izmjeniti þlanke 2. i 7. na naþin da se umjesto bivšeg isporuþitelja vodne usluge Pula
Herculanea d.o.o, kao isporuþitelj vodne usluge navede društvo Pragradne d.o.o za obavljanje
djelatnosti javne odvodnje novi isporuþitelj vodne usluge javne odvodnje, sa sjedištem u Puli,
Trg 1. istarske brigade 14.
Slijedom navedenoga predlaže se donošenje predložene Odluke o izmjeni Odluke o
prikljuþenju na sustav javne odvodnje.

PROýELNIK
Damir Prhat, dipl.ing.

