Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i
143/12), članka 25. Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina (“Službene
novine” Grada Pule br.15/11), članka 5. Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih
skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost
prekoračenja dopuštenih razina buke (“Službene novine” Grada Pule br. 5/08) i članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13),
Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. rujna 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
I
Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Pule dana 17. travnja 2013. godine donio
Zaključak o organiziranju manifestacija Klasa: 363-05/13-03/5, Urbroj: 2168/01-04-03-020393-13-2, koji je dopunjen Zaključkom Gradonačelnika od 02. svibnja, 15. svibnja, 06.
lipnja, 12. lipnja, 19. lipnja, 28. lipnja, 02. srpnja, 18. srpnja, 07. kolovoza, 19. kolovoza i 22.
kolovoza 2013. godine.
II
Ovim Zaključkom dopunjuje se Zaključak iz točke I. ovog Zaključka na način da se u
točci I. dodaje stavak 48. koji glase:
48. Odobrava se Mjesnom odboru Arena održavanje proslave Dana Mjesnog odbora dana 14.
rujna 2013. godine sa početkom u 18:00 sati do 15. rujna 2013.godine u 01.00 sat, na dijelu
javne površine između Emove 1 i Amfiteatra, bez naknade.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-05/13-03/5
Urbroj:2168/01-04-03-02-0393-13-26
Pula, 13. rujna 2013.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Obrazloženje
Odredbom članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09 i 143/12) odreñeno je da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje
stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odreñena propisom o ustrojstvu
lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije
odreñeno.
Člankom 25, Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
(„Službene novine“ Grada Pule br. 1/12), propisano je da naknada za korištenje javne
površine iz točaka III.4, III.5 i III.6 članka 18. ne plaćaju za aktivnosti i manifestacije
koje se u potpunosti ili djelomično financiraju iz proračuna Grada Pule kao ni za vjerske,
humanitarne i ekološke manifestacije, te za promidžbene manifestacije registriranih
političkih stranaka, ako se na manifestacijama ne vrši prodaja roba i usluga. U slučaju
vršenja prodaje roba i usluga tijekom održavanja manifestacije, o oslobañanju od plaćanja
poreza Gradonačelnik Grada Pule donijeti će zaključak za svaku manifestaciju zasebno.
Odlukom o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na
području Grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih
razina buke, („Službene novine Grada Pule br. 5/08) predmetna lokacija namijenjena je
za održavanje javnih skupova i manifestacija. Člankom 4. gore navedene Odluke,
propisano je da emisijska razina buke na navedenoj lokaciji može biti najviše do 95 dB,
kao i da ne može trajati više od šest sati i mora prestati najkasnije u 03.00 sata u
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna i u 01.00 sat u ostalom dijeli godine.
Člankom 2. Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija
na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih
razina buke, („Službene novine Grada Pule br. 5/08) propisane su lokacije na kojima je
dozvoljeno održavanje manifestacija, predmetna lokacija nije namijenjena za održavanje
javnih skupova i manifestacija.
Meñutim člankom 5. naprijed citirane odluke, propisano je da se u cilju omogućavanja
organiziranja javnih skupova i manifestacija koje svojim karakterom i vremenom trajanja
zahtijevaju odreñivanje uvjeta drugačijih od uvjeta propisanih ovom odlukom, iste će
svojim Zaključkom Gradonačelnik utvrditi za svaku manifestaciju zasebno.
I ove godine MO Arena podnio je zahtjev za korištenjem dijela javne površine,
radi održavanja zabavne manifestacija kojom se nastoji obilježiti Dan Mjesnog odbora,
slijedom navedenog predlaže se odobravanje navedene manifestacije.
Na osnovi iznesenog pripremljen je prijedlog Zaključka, čijim usvajanjem bi se
odobrilo održavanje predmetne manifestacije, te organizatori oslobodili plaćanja naknade
za korištenje javne površine.
Pripremila:
Patricija Kožljan – Cigić, dipl.iur., v.r.
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