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GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i
financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog
kazališta Pula za razdoblje 2015.- 2018. godina
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Zaključka o utvrđivanju osnovnog
programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za
razdoblje 2015.- 2018. godina, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine»
Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 17. listopada 2013. godine,
donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira
Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015.- 2018. godina.
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, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Erik Lukšić,
pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Jasmina Nina Kamber, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 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 þlanka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06 i
121/13) i þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine br. 7/09, 16/09, 12/11 i
01/13), Gradsko vijeüe Grada Pule, na sjednici održanoj dana _______________ donosi

ZAKLJUýAK
o utvrÿivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog
kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015. - 2018. godina
ýlanak 1.
Utvrÿuje se Osnovni programski i financijski okvir Istarskog narodnog kazališta
Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015. - 2018. godina (dalje u tekstu: Programski i
financijski okvir).
ýlanak 2.
Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula üe u razdoblju od 2015. do 2018.,
uvažavajuüi umjetniþke kriterije i standarde, obavljati svoju djelatnost prema sljedeüem
programskom okviru:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Produkcija predstava velikih djela domaüe i svjetske scenske literature, koja se
temelji na umjetniþkoj kvaliteti dramskog teksta i obuhvaüa razliþite stilove i
razdoblja.
Programi njegovanja specifiþnog zaviþajnog kulturnog izriþaja (ýakavska scena).
Produkcija predstava za djecu i organiziranje edukativnih programa za ciljane dobne
skupine djece i mladih (Dramski studijo i Meÿunarodni kazališni festival mladih).
Poticanje kazališnog života i razvoj publike na podruþju Istre u suradnji sa sektorom
obrazovanja, gospodarstva i turizma.
Programi kulturne suradnje s drugim hrvatskim i inozemnim kazalištima i festivalima.
Razvoj programa koji üe vlastitu kulturu stavljati u europski kontekst.
Programi trebaju osigurati zaposlenost umjetniþkog i tehniþkog osoblja Kazališta.
Održavanje i sudjelovanje u programima i manifestacijama koje su znaþajne za
osnivaþa, te pružanje tehniþkih usluga programima ostalih kulturnih stvaraoca.
Razvoj programa koji üe doprinijeti umrežavanju institucija, nezavisne scene i
pojedinaca.
ýlanak 3.

Za provoÿenje programskog okvira iz þlanka 2. ovoga Zakljuþka, Grad Pula kao
osnivaþ ustavove dužan je osigurati sredstva za realizaciju programa, materijalne izdatke kao
i sredstva za investicije i investicijsko održavanje.

ýlanak 4.
Ukupna sredstva iz Proraþuna grada Pule bit üe:
- za 2015. godinu - planirana na razini ostvarenja za 2014. godinu, uveüana za iznos
potreban za pokriüe troškova realnih izdataka.
- za razdoblje 2016. - 2018. godinu - planirana na bazi ostvarenja iz prethodne
godine, odnosno projekcija Proraþuna za navedno razdoblje.
ýlanak 5.
Grad Pula nastavit üe pratiti investicijske potrebe, te ulagati u ureÿenje prostora,
održavanje postojeüe i nabavku nove neophodne kazališne opreme, maksimalno do visine
otpisane vrijednosti nefinancijske imovine.
ýlanak 6
Grad Pula üe osigurati sredstva za plaüe i druga materijalna prava djelatnika u skladu s
propisima i odgovarajuüim kolektivnim ugovorom, te sredstva za materijalne izdatke u visini
opravdanih stvarnih troškova u tekuüoj godini.
ýlanak 7.
Dinamika daljnjeg zapošljavanja kazališnih umjetnika u cilju profesionalizacije
Kazališta u razdoblju od 2015. - 2018. godine ovisi o razini sufinanciranja kazališta iz drugih
proraþuna.
ýlanak 8.
Ovaj programski i financijski okvir sastavni je dio Natjeþaja za imenovanje ravnatelja
Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula i bit üe dostupan kandidatima za
ravnatelja toga Kazališta.
ýlanak 9.
Ovaj Zakljuþak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.
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OBRAZLOŽENJE
PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Prijedlog akta temelji se na þlanku 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj
71/06 i 121/13) i þlanku 39. Statuta Grada Pule (Službene novine br. 7/09, 16/09, 12/11 i
01/13).
PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
ýlankom 27. Zakona o kazalištima propisano je da se ravnatelj imenuje na temelju
javnog natjeþaja na vrijeme od þetiri godine. Natjeþaj raspisuje i provodi Kazališno vijeüe.
Kao osnivaþ Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazalište Pula, Grad Pula
obvezan je prije raspisivanja natjeþaja za ravnatelja, uvažavajuüi umjetniþke kriterije, utvrditi
osnovni programski i financijski okvir za sljedeüe þetverogodišnje razdoblje. Programski i
financijski okvir þini sastavni dio natjeþaja za imenovanje ravnatelja Kazališta i dostupan je
kandidatima na uvid.
Gradsko vijeüe Grada Pule prvi put je utvrdilo programski i financijski okvir za
razdoblje 2011.-2014. godine. Buduüi da planirani finacijski okvir zbog nepovoljnih
ekonomskih uvjeta nije ostvaren, nisu u tom razdoblju ostvareni planovi zapošljavanja i
investiranja u obnovu kazališne zgrade. Stoga je programski i finacijski okvir za iduüe
þetvorogodišnje razdoblje stavljen u realniji gospodarski kontekst.
Nakon donošenja osnovnog programskog i financijskog okvira za razdoblje 2015.2018. godine, Kazališno vijeüe üe raspisati i provesti natjeþaj za imenovanje ravnatelja INKGradskog kazališta Pula, sukladno Zakonu o kazalištima po kojemu se natjeþaj raspisuje
godinu dana prije isteka mandata aktualnom ravnatelju.
Buduüi da mandat sadašnje ravnateljice INK istiþe u studenom 2014. godine,
dostavljamo prijedlog Zakljuþka o utvrÿivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira
Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2015. do 2018. godine,
radi donošenja.
TEKST PRIJEDLOGA AKTA
Tekst prijedloga akta dostavlja se u prilogu.
FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU AKTA
Sredstva se osiguravaju u Proraþunu Grada Pule.
Proþelnik
mr.sc. Erik Lukšiü v.r.

