Klasa: 363-01/12-01/155
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-3
Pula, 06. srpnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj nakandi
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj
naknadi, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09
i 12/11), Gradonačelnik Grada Pule dana 06. srpnja 2012. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.
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,
pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Martina Šajina i Željko Pavletić,
pomoćnici 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

Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ 26/03pročišćeni tekst, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka
39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09 i 12/11),
Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana ______________ 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Grada Pule br. 17/09) članak 15.
stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi:
„ 5. pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog predškolskog, osnovnoškolskog i
srednjoškolskog obrazovanja„.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. rujna
2012. godine.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

Pravni temelj za donošenje akta propisan je člankom 23. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11 i 90/11) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ( „Službene novine“ Grada
Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11).
Odluka o komunalnoj naknadi donesena je 24. studenog 2009. godine („Službene
novine“ Grada Pule br. 17/09).
Člankom 15. utvrñeni su uvjeti za oslobañanje od obveze za plaćanje komunalne
naknade, a stavkom 1. točkom 5. propisano je oslobañanje pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja.
Istarska županija pokrenula je inicijativu da se zbog otežanog financiranja
srednjoškolskog obrazovanja oslobode plaćanja komunalne naknade i srednje škole na
području grada Pule.
Naime, na području Istarske županije većina gradova i općina svojim je odlukama
oslobodila srednje škole plaćanja komunalne naknade, a jedinice lokalne samouprave
koje to do sada nisu učinile, pokrenule su postupke izmjene važećih odluka.
Slijedom navedenog, a budući da je srednjoškolsko obrazovanje djelatnost od
javnog interesa, ovim Izmjenama Odluke Grad Pula-Pola dati će doprinos u stvaranju
boljih uvjeta za rad u srednjoškolskim ustanovama, te se predlaže donošenje predmetne
Odluke.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje navedenog akta.

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing., v.r.

