Temeljem članka 55. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17) i
članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11,
1/13, 2/18, 2/20 i 4/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 28. siječnja 2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Osniva se Povjerenstvo za predstečajni postupak u sljedećem sastavu:
Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu predsjednica povjerenstva,
Nebojša Nikolić, pročelnik Službe za zastupanje Grada - član,
Sanja Jermaniš, viši stručni suradnik 1. za gradske prihode - član,
Suzana Paretich, viši stručni suradnik 2. za komunalno gospodarstvo - član.
Ovlašćuju se službenici Službe za zastupanje Grada za zastupanje Grada Pula-Pola u
svim postupcima pred Financijskom agencijom i sudovima te ostalim tijelima vezanim za
predstečajni postupak.
II
Zadaća je Povjerenstva iz točke 1. ovog Zaključka da u slučajevima kad je sukladno
odredbama Stečajnog zakona nad dužnikom Grada Pule pokrenut predstečajni postupak,
razmotri i ocijeni predloženi Plan restrukturiranja dužnika te o utvrđenom sastavi zapisnik s
prijedlogom o tome treba li Grad Pula prihvatiti plan restrukturiranja.
III
Zadužuje se Upravni odjel za financije i opću upravu za redovito praćenje svih objava
na e-Oglasnoj ploči sudova vezano za predstečajni postupak kao i za koordinaciju rada
Povjerenstva iz točke I ovog Zaključka te za pripremu prijedloga odluka i zaključaka
sukladno prijedlozima Povjerenstva iz točke II ovog Zaključka.
IV
Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o osnivanju
Povjerenstva za predstečajne nagodbe KLASA:023-01/13-01/833, URBROJ:2168/01-01-0201-0267-13-2 od 26. srpnja 2013. godine i Zaključak o dopuni Zaključka o osnivanju
Povjerenstva za predstečajne nagodbe KLASA:023-01/13-01/833, URBROJ:2168/01-01-0201-0267-14-8 od 29. siječnja 2014. godine.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 1. veljače 2021. godine.
KLASA:023-01/13-01/833
URBROJ:2168/01-01-02-01-0267-21-10
Pula, 28. siječnja 2021.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

I . PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 55. Stečajnog zakona („Narodne
novine“ broj 71/15, 104/17 dalje u tekstu: Stečajni zakon) i članku 61. Statuta Grada PulaPola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 i 4/21).
II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Stupanjem na snagu Stečajnog zakona 1. rujna 2015. godine prestao je važiti stari
Stečajni zakon iz 1996. godine kao i odredbe članaka Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi iz 2012. godine koje su regulirale institut predstečajne nagodbe.
Prema Stečajnom zakonu predstečajni postupak provodi se radi uređivanja pravnoga
položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti.
Zakonodavac predviđa samo jedan predstečajni razlog i to je “prijeteća nesposobnost
za plaćanje”. Zakon propisuje da prijeteća nesposobnost postoji ako sud stekne uvjerenje da
dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.
Novouvedeni predstečajni postupak preuzima funkciju postupka predstečajne nagodbe
koji je bio reguliran Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Člankom 55. Stečajnog zakona određeno je da se o planu restrukturiranja odlučuje
glasovanjem vjerovnika na ročištu. Kako su za utvrđivanje i naplatu potraživanja Grada PulaPola nadležna različita upravna tijela potrebno je oformiti zajedničko povjerenstvo. Zadaća
povjerenstva je da razmotri i ocijeni predloženi plan restrukturiranja dužnika te o utvrđenom
sastavi zapisnik s prijedlogom o tome treba li Grad Pula-Pola prihvatiti plan restrukturiranja.
Slijedom navedenog, predlaže se osnivanje Povjerenstva za predstečajne postupak kao
u prijedlogu Zaključka, a stavlja se van snage Povjerenstvo za Povjerenstva za predstečajne
nagodbe.
III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
AKTA
Za realizaciju ovog Zaključka nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pule
za 2021. godinu.
Pripremio:
Voditelj odsjeka za proračun i gospodarstvo
Igor Fabris
PROČELNICA
Vesna Sajić, mag.oec.

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj
7/09, 16/09, 12/11 i 01/13) i članaka 32. i 66. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13),
Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. siječnja 2014. godine, donosi

Zaključak o dopuni Zaključka o osnivanju
Povjerenstva za predstečajne nagodbe

I
U točki I Zaključka o osnivanju Povjerenstva za predstečajne nagodbe Klasa: 02301/13-01/833, Urbroj:2168/01-01-02-01-0267-13-2, od 26. srpnja 2013. godine, dodaje se
stavak 2. koji glasi:
„Ovlašćuju se službenici Službe za zastupanje Grada Šime Vidulin i Nebojša Nikolić, viši
savjetnici za poslove pravnog zastupanja, za zastupanje Grada Pule u svim postupcima pred
Financijskom agencijom, kao i u svim postupcima vezanim za sklapanje i potpisivanje
predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudovima, a sve sukladno Zakonu o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi.“
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.

Klasa: 023-01/13-01/833
Urbroj:2168/01-01-02-01-0267-14-8
Pula, 29. siječnja 2014.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj
7/09, 16/09, 12/11 i 01/13) i članka 43. i članka 67. Zakona o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13), Gradonačelnik Grada
Pule, dana 26. srpnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I
Osniva se Povjerenstvo za predstečajne nagodbe u sljedećem sastavu:


Nikolina Radulović, P.O. Gradonačelnika Pročelnica Službe za unutarnju
reviziju – predsjednica povjerenstva;



Sanja Jermaniš, Viši stručni suradnik 1. za gradske prihode – član;



Suzana Paretich, Viši stručni suradnik 2. za komunalno gospodarstvo – član;



Šime Vidulin, Savjetnik 1. za poslove pravnog zastupanja – član.

II
Zadaća je Povjerenstva iz točke 1. ovog Zaključka da u slučajevima kad je sukladno
odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“
broj 108/12, 144/12, 81/13 - u daljnjem tekstu: Zakon), nad dužnikom Grada pokrenut
postupak predstečajne nagodbe, razmotri i ocijeni predloženi Plan financijskog i operativnog
restrukturiranja dužnika (u daljnjem tekstu: Plan), te o utvrđenom sastavi zapisnik s
prijedlogom o tome treba li Grad Pula prihvatiti Plan i s dužnikom zaključiti predstečajnu
nagodbu.
III
U svim slučajevima, kada se u smislu odredbe članka 67. stavka 2. točke 6. Zakona
dužnik obrati Gradu Puli sa zahtjevom za sklapanje sporazuma o prihvaćanju Plana
financijskog restrukturiranja, zadaća je Povjerenstva iz točke I. ovog Zaključka razmotriti i
ocijeniti navedeni zahtjev odnosno predloženi Plan financijskog restrukturiranja, te o
utvrđenom sastaviti zapisnik s prijedlogom o tome treba li Grad Pula s dužnikom sklopiti
sporazum o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja.

IV
Zadužuje se Upravni odjel za financije i opću upravu za redovito praćenje svih objava
na web-stranici Financijske agencije vezano za predstečajne nagodbe kao i za koordinaciju
rada Povjerenstva iz točke I. ovog Zaključka, te za pripremu prijedloga odluka i zaključaka
sukladno prijedlozima Povjerenstva iz točke II i III ovog Zaključka.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.
Klasa: 023-01/13-01/833
Urbroj:2168/01-01-02-01-0267-13-2
Pula, 26. srpnja 2013.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

