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Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-5
Pula, 28. studenog 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 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 28.
studenog 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
upravnih tijela 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, Aleksandar
Matić, pročelnik Ureda Grada i Lovorka Hajdić-Golja, pomoćnica pročelnika Ureda Grada, 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 stavka 4. þlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruþnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumaþenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proþišüeni tekst), te þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeüe Grada Pule na
sjednici održanoj dana __________ godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule

ýlanak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule („Službene novine“
Grada Pule br. 19/09), u þlanku 6. stavak 1. iza toþke 5. dodaje se nova toþka 6. koja glasi:
„6. Upravni odjel za kulturu“.
Dosadašnje toþke 6. i 7. postaju toþke 7. i 8.
ýlanak 2.
U þlanku 10. stavak 1. briše se toþka i dodaje nova alineja 9. koja glasi:
„ - utvrÿivanje obveznika plaüanja poreza na korištenje javnih površina, naplatu te
pokretanje postupaka radi naplate.“
ýlanak 3.
U þlanku 11. stavak 1. alineji 1. i 2. rijeþi „i kultura“ brišu se.
Alineja 4. briše se.
ýlanak 4.
U Glavi II. naslov odjeljka 6. mijenja se i glasi: „UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU“.
Dosadašnji odjeljci 6. i 7. postaju odjeljci 7. i 8.
ýlanak 5.
ýlanak 12. mijenja se i glasi:

-

„ Upravni odjel za kulturu obavlja:
poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,

-

osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost
ustanova u vlasništvu Grada u kulturi,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove na unapreÿenju rada s udrugama graÿana i promicanju sudjelovanja graÿana u
odluþivanju, te razvoju civilnog društva, politiþkih stranaka, vjerskih zajednica,
nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašistiþkih te drugih udruga koje su od
interesa za Grad,
U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važeüih propisa ili po svojoj
naravi spadaju u njegov djelokrug.“.
Dosadašnji þlanci 12. do 22. postaju þlanci 13. do 23.
ýlanak 6.
Gradonaþelnik Grada Pule donijet üe pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela
Grada ustrojenih toþkom 5. i 6. þlanka 1. ove Odluke, na prijedlog þelnika upravnih tijela.
ýlanak 7.
Gradonaþelnik Grada Pule dužan je, raspisati javni natjeþaj za imenovanje proþelnika
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za kulturu.
Gradonaþelnik üe donijeti posebnu odluku o službenicima koji üe, do imenovanja
proþelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za kulturu sukladno
raspisanom natjeþaju, biti privremeno ovlašteni za obavljanje poslova koji su u djelokrugu
proþelnika navedenih upravnih tijela.
ýlanak 8.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za kulturu, sa danom 01.
sijeþnja 2014. godine poþet üe obavljati poslove iz djelokruga rada odreÿenih ovom Odlukom
te sa istim danom preuzimaju službenike, poslove, uredsku i drugu opremu kao i arhivu koja
se odnosi na obavljanje poslova iz njihovog djelokruga.
Ostala upravna tijela ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Pule nastavljaju sa svojim radom pod istim nazivom i djelokrugom poslova.
Dosadašnji Upravni odjel za društvene djelatnosti, obavljat üe poslove iz djelokruga
rada odreÿenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule do 31. prosinca
2013. godine.
ýlanak 9.
Službenici dosadašnjeg Upravnog odjela za društvene djelatnosti bit üe preuzeti u
novoustrojeni Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za kulturu koji
preuzimaju poslove tog upravnog odjela, te üe biti rasporeÿeni na odgovarajuüa radna mjesta
sukladno usvojenim pravilnicima o unutarnjem redu.
Do donošenja pravilnika o unutarnjem redu i rasporeda na odgovarajuüa radna mjesta
sukladno usvojenima pravilnicima o unutarnjem redu, preuzeti službenici obavljat üe poslove

koje su do sada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu þelnika upravnog tijela, a pravo
na plaüu i ostala prava iz službe ostvarivat üe prema dosadašnjem rješenju.
Na službenike koji temeljem pravilnika o unutarnjem redu ne budu mogli biti
rasporeÿeni primjenjivat üe se odgovarajuüe odredbe Zakonu o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i podruþnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11).

ýlanak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Grada Pule, a
primjenjuje se od 01. sijeþnja 2014. godine osim þlanka 7. koji se primjenjuje danom stupanja
na snagu Odluke.
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GRADSKO VIJEûE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u stavku 4. þlanka 35. Zakona o lokalnoj i
podruþnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01 i 60/01- vjerodostojno
tumaþenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proþišüeni tekst) i þlanku
39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).
ýlankom 35. navedenog Zakona propisana je nadležnost predstavniþkog tijela da
ureÿuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave, a istovjetna
odredba sadržana je i u þlanku 39. Statuta Grada Pula-Pola.
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Gradsko vijeüa Grada Pule, na sjednici održanoj 24. listopada 2013. godine donijelo je
Kulturnu strategiju Grada Pule 2014. - 2020.
Toþkom 11. Kulturne strategije utvrÿena je potreba osnivanja samostalnog upravnog
odjela za kulturu i to do kraja 2013. godine. Zahtjev za osnivanjem gradskog upravnog odjela
za kulturu proizlazi iz same vizije kulturnog razvitka Pule. Ona poþiva na osnaživanju
socijalne kohezije meÿu organizacijama i pojedincima koji djeluju u kulturi te na
uspostavljanju komunikacijskih kanala koji üe biti bitno unaprijeÿeni osnivanjem samostalnog
upravnog tijela. Osim navedenog, osnivanje samostalnog odjela ima i simboliþku narav jer
njegovo osnivanje kulturni sektor isþitava kao priznanje znaþaja njegove društvene uloge.
Slijedom navedenog, predloženim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 19/09), ustrojit üe se
novi Upravni odjel za društvene djelatnosti, s istim nazivom ali izmijenjenom djelatnošüu
buduüi se kultura izdvaja u samostalni Upravni odjel za kulturu.
Nakon provedenih izmjena, ustroj upravnih tijela Grada Pule jeste:
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opüu upravu,
3. Upravni odjel za prostorno ureÿenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Upravni odjel za kulturu,
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba za unutarnju reviziju.
Nakon donošenja ove Odluke o izmjenama i dopunama ustrojstva upravnih tijela,
Gradonaþelnik üe donijeti posebnu odluku kojom üe, do imenovanja proþelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za kulturu, temeljem raspisanog javnog
natjeþaja, privremeno ovlastiti osobe za obavljanje poslova iz djelokruga rada proþelnika.
Pravilnicima o unutarnjem redu novoustrojenog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i Upravnog odjela za kulturu, uredit üe se unutarnje ustrojstvo svakog pojedinog
upravnog tijela Grada, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, struþni i drugi uvjeti za raspored
na radna mjesta, broj službenika i namještenika koji obavljaju poslove na pojedinim radnim
mjestima te druga pitanja od znaþaja za rad upravnih tijela i upravljanje poslovima. Temeljem
navedenih pravilnika izvršit üe preuzimanje službenika i raspisat üe se javni natjeþaj za
imenovanje proþelnika.

Dopune djelokruga rada Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu vezano za
naplatu poreza na korištenje javnih površina, odnose se na usklaÿenje s internim aktima Grada
Pule.
Sukladno ovoj Odluci i temeljem odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i podruþnoj (regionalnoj) samoupravi, izvršit üe se preuzimanje i raspored službenika
i namještenika.
III NACRT AKTA
Nacrt Odluke nalazi se u prilogu.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Proraþunom Grada Pule planirana su sredstva za provedbu ove Odluke.
GRADONAýELNIK
Boris Miletiü

