Na temelju članka 60. Statuta Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/06 –
pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo, na sjednici održanoj 11. prosinca
2008. godine, donosi
ODLUKU
o prijenosu ovlaštenja poduzeću Castrum Pula 97 d.o.o., a vezano uz sanaciju
Dječjeg centra Pula
Članak 1.
Proračunom Grada Pule za 2008. godinu („Službene novine“ Grada Pule br. 16/07 i
9/08), u Razdjelu 3 – Upravni odjel za prostorno uređenje, na Poziciji 305, Računu
32999521, osiguran je iznos od 200.000,00 kuna za uređenje igrališta.
Članak 2.
Ovom Odlukom ovlašćuje se poduzeće Castrum Pula 97 d.o.o., koje je temeljem
ugovora s Gradom Pula, ovlašteno za obavljanje poslova održavanja i gospodarenja
poslovnom zgradom Dječjeg centa Pula, da u ime i za račun Grada Pule, provede
postupak javne nabave za uslugu izrade idejnog projekta i sanaciju i uređenje dječjeg
igrališta koje se nalazi u sustavu Dječjeg centra Pula, i to sve u skladu s važećim
propisima o javnoj nabavi (Zakon o javnoj nabavi NN br. 110/07, 14/08 i 125/08) i
drugoj važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke, tehničkim normama i ostalim
važećim propisima vezanim za provođenje navedenog postupka.
Članak 3.
Poduzeće Castrum Pula 97 d.o.o., dužno je, po okončanju sanacije i uređenja,
dostaviti Gradu Puli, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Odsjeku za zaštitu
okoliša, graditeljsko nasljeđe i dokumentaciju prostora, pismeno izvješće i kompletnu
idejnu i izvedbenu dokumentaciju o sanacijii i uređenju dječjeg igrališta koji se nalazi
u sustavu Dječjeg centra Pula.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 351-01/08-01/41
Urbroj:2168/01-03-03-0341-08-2
Pula, 11. prosinca 2008.
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OBRAZLOŽENJE

Proračunom Grada Pule za 2008. godinu („Službene novine“ Grada Pule br.
16/07 i 9/08), u Razdjelu 3 – Upravni odjel za prostorno uređenje, na Poziciji 305,
Računu 32999521, osiguran je iznos od 200.000,00 kuna za uređenje igrališta.
Temeljem ugovora s Gradom Pula, poduzeće Castrum Pula 97 d.o.o.obvezno
je vršiti poslove održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Dječjeg centra
Pula. Obzirom da se dječje igralište koje se nalazi u sustavu Dječjeg centra Pula već
duže vremena nije uređivalo, u derutnom je stanju bez ikakvih sadržaja, a zidovi i
metalne ograde predstavljaju permanentne opasnosti za djecu korisnike Centra,
ovom se Odlukom ovlašćuje poduzeće Castrum Pula 97 d.o.o., da u ime i za račun
Grada Pule, provede postupak javne nabave za uslugu izrade idejnog projekta i
sanaciju i uređenje dječjeg igrališta koje se nalazi u sustavu Dječjeg centra Pula, i to
sve u skladu s važećim propisima o javnoj nabavi (Zakon o javnoj nabavi NN br.
110/07) i drugoj važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke, tehničkim normama i
ostalim važećim propisima vezanim za provođenje navedenog postupka.
Poduzeće Castrum Pula 97 d.o.o., dužno je, po okončanju sanacije i uređenja,
dostaviti Gradu Puli, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Odsjeku za zaštitu
okoliša, graditeljsko nasljeđe i dokumentaciju prostora, pismeno izvješće i kompletnu
idejnu i izvedbenu dokumentaciju o sanacijii i uređenju dječjeg igrališta koji se nalazi
u sustavu Dječjeg centra Pula.
Ovim putem predlaže se usvajanje ove Odluke.
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