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Pula, 25. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o kandidaturi Grada Pule za
Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o kandidaturi Grada Pule za
Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, 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 25. srpnja 2014.
godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o kandidaturi Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture
2020. godine.
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 Denis Maras, savjetnik za
pravne poslove u Upravnom odjelu za kulturu, 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

Na temelju þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.
07/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeüe Grada Pule na sjednici održanoj dana
_______2014. godine, donosi

ODLUKU
o kandidaturi Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture
2020. godine
ýlanak 1.
Grad Pula kandidirat üe se za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.
ýlanak 2.
Upravni odjel za kulturu Grada Pule zadužuje se za pripremu dokumentacije po
Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020.
godinu u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 11. lipnja 2014.
godine.
ýlanak 3.
Ova Odluka objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule, a stupa na snagu
danom donošenja.

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 Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09,12/11, 1/13)
II. Osnovna pitanja i prikaz stanja
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 prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Odluci br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeüa o utvrÿivanju
inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033., hrvatski i
irski gradovi službeno su dobili priliku da se kandidiraju za titulu Europske prijestolnice
kulture 2020. godine. Naslov Europske prijestolnice kulture dodjeljuje se svake godine
najviše jednom gradu u svakoj od dvije države þlanice sukladno kalendaru u Odluci br.
445/2014/EU, kojom je ureÿena inicijativa Europska prijestolnica kultura od 2020. do 2033.
godinu. Za 2020. godinu dvije države þlanice koje üe ponijeti naslov Europske prijestolnice
kulture jesu Hrvatska i Irska.
Europska prijestolnica kulture jedna je od najuspješnijih i najprepoznatljivijih
inicijativa Europske unije kojoj je cilj istaknuti bogatstvo i raznolikost, kao i zajedniþke
kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem
meÿusobnom razumijevanju. U tim su okolnostima opüi ciljevi inicijative Europska
prijestolnica kulture definirani na sljedeüi naþin: oþuvati i promicati raznolikost kultura u
Europi i naglasiti njihove zajedniþke znaþajke, kao i poveüati osjeüaj pripadnosti graÿana
zajedniþkome kulturnom prostoru s jedne strane, te poticati kulturni doprinos dugoroþnom
razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima s druge strane. U skladu s tim
ciljevima, grad koji üe ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture nastojat üe svojim
aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europske dimenzije svoje kulturne ponude,
ukljuþujuüi i transnacionalnu suradnju; proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi; ojaþati
kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima, te podiüi svoj
meÿunarodni ugled pomoüu kulture.
Znaþajni uþinci inicijative su utjecaj na lokalni razvoj, obnovu grada, razvoj turizma,
promjenu stava lokalnog stanovništva o važnosti svog grada, poboljšanje kvalitete života,
nove moguünosti zapošljavanja te na dugoroþno ulaganje u napredak društva kroz kulturu.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je tijelo nadležno za postupak odabira za
naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu u Hrvatskoj. Poziv se temelji na Odluci
br. 445/2014/EU koja posebice precizira kriterije koji üe se koristiti pri odabiru.
Gradove bira neovisno Povjerenstvo na temelju kulturnog programa grada koji mora
imati snažnu europsku dimenziju, ukljuþivati predstavnike lokalne zajednice svih uzrasta i
doprinijeti dugoroþnom razvoju grada.

U okviru dobivanja titule Europska prijestolnica kulture moguüa je nominacija za
nagradu Melina Mercouri u iznosu od 1.500.000 EUR. Nagrada Melina Mercouri financira se
iz Programa Kreativna Europa uspostavljenog Uredbom 1295/2013 Europskog parlamenta i
Vijeüa od 11. prosinca 2013.
Rok za dostavu prijava je do 17-og travnja 2015. godine.

III. Tekst prijedloga akta
Tekst prijedloga akta dostavljen je u prilogu.

IV. Procjena financijskih sredstava
Za realizaciju ove Odluke potrebna financijska sredstva osigurat üe se u Proraþunu grada Pule
za 2014. i Proraþunu grada Pule za 2015. godinu.

P.O. GRADONAýELNIKA
Jasmina Nina Kamber, mag.mus.

