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GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule, 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 30. studenog 2015.
godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća
Grada Pule.
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, savjetnica 1 za
kulturu u Upravnog odjela 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
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Na temelju þlanka 6. Zakona o kulturnim vijeüima (»Narodne novine«, br.
48/04,44/09,68/13) i þlanka 39. Statuta Grada Pule-Pola («Službene novine» Grada Pule br.
07/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeüe Grada Pule, na sjednici održanoj dana
________2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
kulturnih vijeüa Grada Pule
ýlanak 1.
Podstavak 4. stavka 1. þlanka 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeüa Grada Pule („Službene
novine“ Grad Pule 11/04, 01/07, 04/11) mijenja se i glasi:
- Vijeüe za inovativne umjetniþke i kulturne prakse
Podstavak 5. þlanka 1. mijenja se i glasi:
- Vijeüe za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
ýlanak 2.
ýlanak 9. mijenja se i glasi:
ýlan Vijeüa ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odluþivanja Vijeüa o pitanju koje se
odnosi na umjetniþki ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe
(srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, braþni ili izvanbraþni drug) ili se odnosi
na kulturni ili umjetniþki projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj þlan Vijeüa ili s njim
povezane osobe imaju vlasniþki ili osnivaþki udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.
ýlanak 3.
Iza þlanka 9. dodaju se þlanci 9a i 9b koji glase:
ýlanak 9a
Kulturno vijeüe dužno je do 30. rujna tekuüe godine izraditi i dostaviti izvješüe o stanju u
podruþju kulturnog i umjetniþkog stvaralaštva iz svoje nadležnosti.
Izvješüe mora sadržavati i izvještaj o implementaciji Kulturne strategije u tekuüoj godini.
ýlanak 9b
Kulturna vijeüa dužna su do 30. rujna tekuüe godine na zajedniþkom sastanku raspraviti o
stanju kulture u Gradu Puli, te ritmu i opsegu implementacije kulturne strategije Grada Pule u
narednoj proraþunskoj godini.
Zakljuþci sa sastanka dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu Grada Pule.

ýlanak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Vijeüe za nove medijske kulture i kulturu mladih
nastavlja svoj rad kao Vijeüe za inovativne umjetniþke i kulturne prakse, a Vijeüe za glazbene
i ljetne glazbeno-scenske programe nastavlja svoj rad kao Vijeüe za glazbu i glazbenoscenske umjetnosti.
ýlanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada
Pule.
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PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje
I. Pravni temelj za donošenje akta
Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u þlanku 6. Zakona o kulturnim vijeüima
(»Narodne novine«, br. 48/04,44/09,68/13) i þlanku 39. Statuta Grada Pule-Pola («Službene
novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11. 11/13)

II. Osnovna pitanja i prikaz stanja
Na temelju Zakona o kulturnim vijeüima Odlukom o osnivanju kulturnih vijeüa osnovana su
kulturna vijeüa za pojedina podruþja umjetniþkog i kulturnog stvaralaštva, predlaganje ciljeva
kulturne politike i mjera za njeno provoÿenje te radi predlaganja programa javnih potreba u
kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proraþunu Grada Pule.
Vijeüa su osnovana za scensku, dramsku i filmsku umjetnosti, za knjigu i nakladništvo,
likovnu umjetnost, nove medijske kulture i kulturu mladih, za glazbene i ljetne glazbenoscenske programe i za zaštitu i oþuvanje kulturnih dobara.
Prijedlogom þlanka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kultiurnih vijeüa mijenja
se naziv Vijeüa za nove medijske kulture i kulturu mladih u Vijeüe za inovativne umjetniþke i
kulturne prakse, a naziv Vijeüa za glazbene i ljetne glazbeno-scenske programe u Vijeüe za
glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti radi preciznijeg odreÿivanja podruþja kulture i
umjetniþkog stvaralaštva za koje su ta vijeüa osnovana
Radi preciznijeg odreÿivanja moguüeg sukoba interesa þlanova kulturnih vijeüa i usklaÿenja
sa odredbama pozitivnih propisa mijenja se þlanak 9. Odluke na naþin da þlan Vijeüa ne može
sudjelovati u raspravi i izuzet je od odluþivanja Vijeüa o pitanju koje se odnosi na umjetniþki
ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj
liniji do bilo kojeg stupnja, braþni ili izvanbraþni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetniþki
projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj þlan Vijeüa ili s njim povezane osobe imaju
vlasniþki ili osnivaþki udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.

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.

