Klasa: 023-01/10-01/407
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-5
Pula, 09. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje udjela
u trgovačkom društvu IVS-Istarski vodozaštitni sustav
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje
udjela u trgovačkom društvu IVS-Istarski vodozaštitni sustav, temeljem članka 61. Statuta Grada
Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), dana 09. srpnja 2010. godine, donesen je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje udjela u trgovačkom
društvu IVS-Istarski vodozaštitni sustav.
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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat,
p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Martina Šajina,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, 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, v.r.

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br.7/09 i
16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ______________ godine,
donosi

ODLUKU
O UTVRðIVANJU INTERESA ZA STJECANJE UDJELA
U TRGOVAČKOM DRUŠTVU IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV

I
U cilju zajedničkog upravljanja, gospodarenja, korištenja i izgradnje sustava javne
odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda malih naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta
vode za piće u Istarskoj županiji, utvrñuje se interes Grada Pula-Pola (u daljnjem
tekstu:Grad) za stjecanje vlasništva nad dijelom udjela Trgovačkog društva IVS-ISTARSKI
VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet.

II

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pule pristupiti pozivu za prikupljanje ponuda koji
će raspisati Skupšina Istarske županije u postupku prodaje udjela Trgovačkog društva IVS –
ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet, provoditi sve radnje u postupku kupnje
udjela, kao i potpisivati sve akte potrebne za provedbu postupka stjecanja predmetnog udjela.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pule da po provedenom postupku prikupljanja
ponuda za kupnju udjela u Trgovačkom društvu IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI
SUSTAV d.o.o. Buzet, potpiše ugovor kojim se prenosi dio poslovnog udjela navedenog
društva u vlasništvo Grada, odnosno da potpiše druga potrebna pismena kojima Grad stječe
vlasnički udio u navedenom društvu u visini sredstava osiguranih proračunom Grada za
kupnju udjela.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama” Grada Pule.

Klasa: 023-01/10-01/407
Urbroj:
Pula,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV: članak 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br.7/09 i
16/09)
IZVORI FINANCIRANJA: sredstva osigurana Proračunom Grada Pule za 2010.godinu
OBRAZLOŽENJE:
Grad Pula-Pola još je 2008. godine pokrenuo inicijativu za pristupanje u članstvo
društva IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet, sve u cilju sudjelovanja
Grada Pula-Pola u zajedničkom upravljanju, gospodarenju, korištenju i izgradnji sustava
javne odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda malih naselja u zonama sanitarne zaštite
izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji.
Naime, društvo IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet ugovorilo
je izradu cjelovite projektne dokumentacije za 26 naselja iz projekta Sustava javne odvodnje i
pročišćivanja otpadnih voda malih naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u
Istarskoj županiji, time da su za slijedećih 5 naselja pripremljeni projektni podaci, podloge za
projektiranje i tender dokumentacija. Za veći dio projekata izdane su grañevinske dozvole,
odnosno potvrde glavnih projekata, a u ovom trenutku intezivno se radi na izvlaštenju za
potrebe ustanovljenja prava služnosti, pa se tako realizacija projekta sustava javne odvodnje i
pročišćavanje otpadnih voda odvija sukladno Programu Društva.
Slijedom pokrenute inicijative Trgovačko društvo IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI
SUSTAV d.o.o. Buzet stvorilo je formalno pravne preduvjete za pristupanje Grada Pula-Pola
u članstvo društva na način da Grad i Istarska županija sklope ugovor o podjeli i prijenosu
dijela poslovnog udjela u obliku javno-bilježničkog akta ili uz ovjerene potpise kod javnog
bilježnika, te da nakon toga Skupština društva donese Odluku o davanju suglasnosti na
podjelu i prenošenje dijela poslovnog udjela. Istarska županija imatelj je uloga u temeljnom
kapitalu društva koji ujedno predstavlja i poslovni udio Istarske županije u navedenom
društvu.
Svojim Zaključkom od 08.lipnja 2010.godine Župan Istarske županije prihvaća
inicijativu Grada Pule o mogućnosti ulaska u članstvo Društva slijedom inicijative Grada
Pule iz 2008. godine za pristupanje u članstvo društva IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI
SUSTAV d.o.o. Buzet, na način da će inicijativa biti prihvaćena nakon potpisivanja Pisma
namjere od ovlaštenih predstavnika zainteresiranih strana.
Slijedom izloženoga, predlaže se utvrñivanje interesa Grada Pula-Pola za stjecanje
vlasništva nad dijelom udjela Trgovačkog društva IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI
SUSTAV d.o.o. Buzet, te se predlaže ovlastiti Gradonačelnika za postupanje u svim
radnjama stjecanja predmetnog udjela u Društvu, kao i potpisa svih potrebnih pismena i
ugovora kojima se vrši prijenos i stjecanje predmetnog udjela u Društvu, sve sukladno
osiguranim sredstvima u proračunu Grada.

P.O.Gradonačelnika
Damir Prhat,dipl.ing. v.r.

