Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i
1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pule za 2015. godinu

Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu („Službene novine“ Grada
Pule br. 18/14) iza članka 6. dodaje se članak 6.a, koji glasi:
„Stupanjem na snagu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
upravnih tijela Grada Pule, novoustrojeni Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni
sustav i imovinu izdavati će naloge za plaćanje na teret proračunskih sredstava iz djelokruga
rada sukladno usvojenom Proračunu Grada Pule za 2015. godinu („Službene novine“ Grada
Pule br. 18/14) za Razdjel 003 Upravni odjel za prostorno uređenje i Razdjel 004 Upravni
odjel za komunalni sustav i imovinu do donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za
2015. godinu.“
Članak 2.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Za potraživanja koja su Općim poreznim zakonom definirana kao javna davanja, nadležno
upravno tijelo Grada Pule, može odobriti obročnu otplatu poreznog duga u cijelosti ili
djelomično, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.
Pravnoj i fizičkoj osobi Gradonačelnik Grada Pule može odobriti obročnu otplatu poreznog
duga u cijelosti ili djelomično do pojedinačnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, a Pročelnik
nadležnog upravnog tijela Grada Pule može odobriti odgodu ili obročnu otplatu poreznog
duga do pojedinačnog iznosa od 100.000,00 kuna.
Instrumente osiguranja plaćanja duga određuje nadležno upravno tijelo Grada Pule.
Za obročnu otplatu poreznog duga većeg od 1.000.000,00 kuna odluku donosi Gradonačelnik
uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.“

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u “Službenim
novinama” Grada Pule, izuzev članka 1. ove Odluke koji će se primjenjivati od 01. rujna
2015. godine.
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