Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 15. siječnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o prijenosu sredstava trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
I
Utvrđuje se da je trgovačko društvo Plinara d.o.o. Pula, sukladno Projektu
plinofikacije Grada Pule prirodnim plinom, započelo sa radovima rekonstrukcije/izgradnje
plinske mreže naselja Veruda Porat.
II
Ovom Odlukom utvrđuje se da će Grad Pula trgovačkom društvu Plinara d.o.o.
prenijeti sredstva u iznosu 750.00,00 kuna koja su osigurana u Proračunu Grada Pule za 2010.
godinu, i to u razdjelu 4 – na poziciji 374-32999019 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Navedena sredstva Plinara d.o.o. obvezuje se koristiti za izgradnju priključaka budućih
potrošača na mrežu iz točke I ove Odluke, a koja je u izgradnji.
III
Sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna predstavljati će udio Grada Pule u temeljnom
kapitalu trgovačkog društva Plinara d.o.o., u postupku dokapitalizacije društva.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/10-01/64
Urbroj:2168/01-01-01-0269-10-2
Pula, 15. siječnja 2010.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
Trgovačko društvo Plinara d.o.o. Pula, sukladno Projektu plinofikacije Grada Pule
prirodnim plinom, započelo je sa radovima rekonstrukcije/izgradnje plinske mreže naselja
Veruda Porat.
U sklopu navedenih radova Plinara d.o.o. planira rekonstruirati i sve postojeće
priključke, a predložila je i izvođenje radova izgradnje budućih priključaka koji danas ne
postoje, a koje će biti u obvezi financirati budući potrošači koji će podnijeti zahtjev za
priključenje na mrežu, a za što danas nisu osigurana sredstva.
U skladu sa zahtjevom – prijedlogom Plinare d.o.o., a s ciljem izbjegavanja naknadnih
prekopa ceste, te smanjenja budućih troškova priključenja – izgradnje priključaka, sačinjen je
predmetni prijedlog odluke kojim se predlaže prijenos sredstava trgovačkom društvu Plinara
d.o.o. iz Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, iz razdjela 4 – sa pozicije 374-32999019 –
ostali nespomenuti rashodi poslovanja., kojima bi se financirala izgradnja navedenih
priključaka, a koja bi sredstva imala predstavljati udio Grada Pule u temeljnom kapitalu
trgovačkog društva Plinara d.o.o., u postupku dokapitalizacije društva.
S poštovanjem,
POMOĆNICA PROČELNIKA
Martina Šajina, dipl.ing.građ., v.r.

