Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule
broj 7/09. i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 27. siječnja 2011. godine, donosi

R J E Š E N J E O IZMJENI RJEŠENJA
o osnivanju tima za dospjela a nenaplaćena
potraživanja Grada Pule

I
Točka V Rješenja o osnivanju tima za dospjela a nenaplaćena potraživanja
Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/10), mijenja se i glasi:
„ Tim je obvezan zadatke iz točke III ovog Rješenja izvršavati kao svoju trajnu
aktivnost.“
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/10-01/1149
Urbroj:2168/01-02-01-0235-11-6
Pula, 27. siječnja 2011.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje ovog rješenja sadržan je u članku 61. Statuta Grada PulaPola («Službene novine», broj 7/09. i 16/09), kojim su određene ovlasti gradonačelnika.
Tim je osnovan, 16. rujna 2010. godine rješenjem Gradonačelnika Grada Pule, s
ciljem naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Grada Pule.
Voditelj i članovi tima dužni su obavezno sudjelovati na sastancima tima, planirati i
koordinirati aktivnosti na provedbi projekta te pravovremeno izvršavati obaveze dogovorene
na sastancima tima i zahtjeve voditelja tima, a sve radi realizacije Rješenjem utvrđenih
zadataka:
- izrade prijedloga Odluke o mjerama naplate dospjelih potraživanja
- izrade prijedloga Upute o postupanju pri naplati dospjelog potraživanja
- izrade prijedloga otpisa potraživanja radi nemogućnosti naplate ili zastare potraživanja.
Tim je neposredno odgovoran Gradonačelniku Grada Pule i dužan mu je dva puta
mjesečno podnositi izvješća o poduzetim aktivnostima iz svog djelokruga, te je, sukladno
osnovnom Rješenju, bio u obvezi zadatke izvršavati do 1. prosinca 2010. godine. Ovim
Izmjenama Rješenja predlaže se da Tima svoje obveze izvršava kao trajnu aktivnost.

Pripremila:
Slavica Jelovac, mag.iur.
Pročelnik
Danijel Ferić, v.r.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule broj
7/09. i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 16. rujna 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o osnivanju tima za dospjela a nenaplaćena
potraživanja Grada Pule
I
U cilju naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Pule osniva se Tim za
dospjela, a nenaplaćena potraživanja Grada Pule ( u daljnjem tekstu:Tim).
II
U Tim iz točke I. ovog Rješenja imenuju se:
za voditelja:
- Nikolina Radulović, načelnik uprave Grada Pule
za zamjenika voditelja
- Igor Fabris, Upravni odjel za financije i opću upravu
za članove:
1. Mirna Radolović, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu
2. Suzana Paretich, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu
3. Kristina Benčić, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu
4. Adela Leko, Upravni odjel za prostorno uređenje
5. Sonja Nikolić, Upravni odjel za financije i opću upravu
6. Ronald Kontešić, Služba za zastupanje Grada
7. Alida Kadum, Upravni odjel za financije i opću upravu
III
-

Zadaci voditelja i članova Tima osnovanog ovim Rješenjem su:
obavezno sudjelovati na sastancima Tima,
planirati i koordinirati aktivnosti na provedbi projekta
izraditi prijedlog Odluke o mjerama naplate dospjelih potraživanja
izraditi prijedlog Upute o postupanju pri naplati dospjelog potraživanja
izraditi prijedlog otpisa potraživanja radi nemogućnosti naplate ili zastare
potraživanja
pravovremeno izvršavati obaveze dogovorene na sastancima tima, kao i zahtjeve od
strane voditelja Tima.
IV

Voditelj Tima iz točke II ovog Rješenja odgovoran je za provedbu projekta
neposredno Gradonačelniku Grada Pule.

Članovi Tima odgovorni su za izvršenje zadataka iz točke III ovog Rješenja
neposredno voditelju Tima.
V
Tim je obvezan izvršiti zadatke iz točke III ovog Rješenja do 01.12.2010. godine
VI
Tim je obvezan podnositi izvješće Gradonačelniku 01.-og i 15.-og u mjesecu, a prvo
izvješće o svom radu dužno je dostaviti u roku tjedan dana od dana stupanja na snagu ovog
Rješenja.
VII
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/10-01/1149
Urbroj:2168/01-01-02-01-0235-10-2
Pula, 16. rujna 2010.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
Pravni osnov za donošenje ovog rješenja sadržan je u članku 61. Statuta Grada PulaPola («Službene novine», broj 7/09. i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule, kojim su određene
ovlasti gradonačelnika.
Tim se osniva sa ciljem naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Pule.
Voditelj i članovi tima dužni su obavezno sudjelovati na sastancima tima, planirati i
koordinirati aktivnosti na provedbi projekta te pravovremeno izvršavati obaveze dogovorene
na sastancima tima i zahtjeve voditelja tima, a sve radi realizacije Rješenjem utvrđenih
zadataka:
- izrade prijedloga Odluke o mjerama naplate dospjelih potraživanja
- izrade prijedloga Upute o postupanju pri naplati dospjelog potraživanja
- izrade prijedloga otpisa potraživanja radi nemogućnosti naplate ili zastare potraživanja.
Tim je neposredno odgovoran Gradonačelniku Grada Pule i dužan mu je dva puta
mjesečno podnositi izvješća o poduzetim aktivnostima iz svog djelokruga.
Pripremila:
Slavica Jelovac,mag.iur.
Pročelnik
Danijel Ferić, v.r.

