Klasa: 612-01/14-01/106
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-310
Pula, 03. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju natječajne
knjige za prijavu Grada Pula-Pola po Pozivu za podnošenje prijava za
inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH“
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o prihvaćanju natječajne knjige za
prijavu Grada Pula-Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica
kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj“, 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 03.
ožujka 2016. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju natječajne knjige za prijavu Grada Pula-Pola po
Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u
Republici Hrvatskoj“.
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, Jasmina Nina
Kamber, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za kulturu i Sanja Krelja Osterc, 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
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Na temelju þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine br. 7/09, 16/09,
12/11 i 1/13), Gradsko vijeüe Grada Pule na sjednici održanoj dana _________2016. godine
donosi
ODLUKU
I
Prihvaüa se natjeþajna knjiga za prijavu Grada Pula-Pola po Pozivu za podnošenje
prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici
Hrvatskoj“.
II
Dokumentacija cjelokupnog postupka izrade prijave po Pozivu za podnošenje prijava
za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj“
ne smije se koristiti u izbornoj ili drugoj promidžbi politiþkih stranaka, koalicija ili kandidata.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.

Klasa: 612-01/14-01/106
Urbroj:
Pula,
GRADSKO VIJEûE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE
I. Pravni temelj za donošenje akta
Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u þlanku 39. Statuta Grada Pule-Pola («Službene
novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09,12/11, 01/13).
II. Osnovna pitanja i prikaz stanja
Dana 11. lipnja 2014. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, temeljem þlanka 24. Zakona
o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine,
broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13) i þlanka 7. Odluke Europskog parlamenta i Vijeüa br.
445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice
kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ, objavilo
je Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestlonica kulture za 2020. godinu u
Republici Hrvatskoj.
Gradsko vijeüe Grada Pule dana 01. kolovoza 2014. godine donijelo je Odluku o kandidaturi Grad
Pule za Europsku prijestolnicu kulture (Odluka Klasa: 612-01/14-01/106).
Grad Pula izradio je i predao natjeþajnu knjigu u natjeþajem odreÿenom roku.
Povjerenstvo neovisnih europskih struþnjaka je od 26. do 29. svibnja 2015. godine boravilo u
Hrvatskoj kako bi odluþilo o tome koji hrvatski gradovi ulaze u drugi krug natjeþaja za Europsku
prijestolnicu kulture 2020. godine. Na temelju natjeþajne dokumentacije, kao i predstavljanja
gradova Europsko struþno neovisno povjerenstvo je za finale natjeþaja odabralo
gradove; Dubrovnik, Osijek, Pulu i Rijeku.
Na temelju podrobnog izvješüa Europskog struþnog neovisnog povjerenstva gradovi su mogli do
10. veljaþe 2016. godine dopuniti i nadograditi svoju kandidaturu uvažavajuüi komentare
Povjerenstva.
Grad Pula izradio je natjeþajnu knjigu sukladno uputama Povjerenstva te je knjiga predana u
natjeþajem odreÿenom roku
U daljnjem postupku odabira izaslanici Povjerenstva üe od 17. do 22. ožujka obilaziti gradove
finaliste kako bi na licu mjesta procijenili predanost gradova kandidaturi i posveüenost projektu.
Gradovi üe 23. i 24. ožujka u Zagrebu predstaviti svoje završne programe pred objedinjenim
Povjerenstvom, koje üe svoju konaþnu odluku o tome koji üe hrvatski grad ponijeti naslov Europske
prijestolnice kulture 2020. godine, donijeti 24. ožujka 2016. godine u popodnevnim satima.
U donošenju konaþne odluke poštovat üe se šest glavnih kriterija za odabir Europske prijestolnice
kulture 2020.: doprinos dugoroþnoj strategiji, europska dimenzija, kulturni i umjetniþki sadržaj,
sposobnost provoÿenja, doseg i upravljanje projektnim ciklusom. Posebni su ciljevi inicijative
Europske prijestolnice kulture jaþanje opsega, raznolikosti i europske dimenzije u kulturnoj ponudi
gradova, kao i putem transnacionalne suradnje; proširivanje pristupa i sudjelovanja u kulturi;
jaþanje kapaciteta u kulturnom sektoru i njegovih veza s drugim sektorima; podizanje
meÿunarodnog profila gradova kroz kulturu.
U cilju iskazivanja potpune predanost kandidaturi i posveüenost projektu Europske prijestolnice
kulture 2020. godine predlaže se donošenje Odluke o prihvaüanju natjeþajne knjige za kandidaturu
Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.
III. Tekst prijedloga akta
Tekst prijedloga Odluke dostavljen je u prilogu.
IV. Procjena financijskih sredstava
Za realizaciju ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.
P.O. GRADONAýELNIKA
Jasmina Nina Kamber, univ.spec.oec.

