Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br.
07/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 15. lipnja 2011. godine, donosi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva
za ljetne programe u Amfiteatru
Članak 1.
Naziv Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru, mijenja se i glasi: „Povjerenstvo
za programe u prostorima kulturno - povijesnih spomenika“.
Članak 2.
U članku 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
(„Službene novine“ Grada Pule br.1/10), dodaje se redni broje 8. koji glasi:
„8. Gracijano Kešac- Povijesni muzej Istre, član Povjerenstva.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.

Klasa: 612-03/11-01/3
Urbroj:2168/01-05-04-0004-11-2
Pula, 15. lipnja 2011.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravna osnova za donošenje ove Odluke je članak 61. Statuta Grada Pula – Pola
(„Službene novine“ Grada Pule br. 07/09. i 16/09) kojim je ureñena nadležnost izvršnog tijela
jedinice lokalne samouprave.
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Grad Pula zauzima značajno mjesto na ljetnoj kulturnoj sceni regije zahvaljujući,
prije svega, glazbeno-scenskim i filmskim dogañanjima u Amfiteatru.
Zbog toga su Pravilnikom o načinu korištenja Amfiteatra, utvrñene obveze
organizatora ljetnih programa u Amfiteatru, koje se prije svega temelje na nužnosti poštivanja
općih konzervatorskih uvjeta. Izbor programa i usklañivanje termina njihova održavanja,
povjereno je Povjerenstvu za ljetne programe u Amfiteatru. Povjerenstvo pri izboru programa
osobito vodi računa da oni kvalitetom udovoljavaju standardima primjerenim za održavanje u
prostorima koji imaju status kulturnog dobra.
Na iskustvima korištenja Amfiteatra za održavanje kulturnih manifestacija, Grad
Pula je, u suradnji s Arheološkim muzejom Istre, Povijesnim muzejom Istre i Turističkom
zajednicom Pule, poduzeo niz dodatnih aktivnosti za stvaranje mogućnosti održavanja
kulturnih programa i u prostorima ostalih kulturno-povijesnih spomenika. Od ovoga ljeta
raznovrsni programi održa će se na pulskom Kaštelu, a u utvrdi Fort Bourguignon, priprema
se dio prostora u kojem će se takoñer omogućiti organiziranje kulturnih programa i
manifestacija od interesa za Grad Pulu. Budući da je Povjerenstvo za ljetne programe u
Amfiteatru, koje je osnovano 18.veljače 2010. godine, svojim kontinuiranim radom, idejama i
inicijativama pridonijelo realizaciji navedenih ciljeva, mišljenja smo da dosadašnji članovi
Povjerenstva, kao članovi Povjerenstva za programe u prostorima kulturno-povijesnih
spomenika, u koje se predlaže i predstavnik Povijesnog muzeja Istre.
Mišljenja smo da bismo time dobili kompetentno tijelo za procjenjivanje kvalitete programa u
prostorima svih kulturno-povijesnih spomenika u kojima postoji mogućnost održavanja
kulturnih programa.
III PRIJEDLOG AKTA
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljetne
programe u Amfiteatru, nalazi se u prilogu.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u Proračunu Grada
Pule.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić v.r.

Oznaka obrasca: 0404026603
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Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br.
07/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 18. veljače 2010. godine, donosi
O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za ljetne programe u Amfiteatru u sljedećem sastavu:
1. Bernard Zenzerović – Ured Grada, predsjednik Povjerenstva,
2. mr.sc. Erik Lukšić – Upravni odjel za društvene djelatnosti, član Povjerenstva,
3. Eros Čakić – Odsjek za kulturu pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, član
Povjerenstva,
4. Sanja Cinkopan Korotaj – Turistička zajednica Grada Pule, član Povjerenstva,
5. Darko Komšo – Arheološki muzej Istre, član Povjerenstva,
6. Veljko Ujčić – PU Pula Film Festival, član Povjerenstva,
7. Željko Marković – Vijeće za glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti Grada Pule.
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke:
- procjenjuje kvalitetu ponuđenih programa koji promiču Statutom Grada garantirane
vrijednosti višeetničnosti, višekulturalnosti i antifašizama
- usklađuje termine održavanja svih ponuđenih programa
- vrše izbor ponuđenih programa vodeći računa i o tome da oni ne ugrožavaju sigurnost
građana.
Administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za
društvene djelatnosti.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za
ljetne programe u Amfiteatru („Službene novine“ Grada Pule br. 2/08).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“
Grada Pule.
Klasa: 023-01/10-01/220
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-2
Pula, 18. veljače 2010.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ove Odluke je članak 61. Statuta Grada Pula – Pola
(„Službene novine“ Grada Pule br. 07/09. i 16/09) kojim je uređena nadležnost izvršnog tijela
jedinice lokalne samouprave.
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Grad Pula zauzima značajno mjesto na ljetnoj kulturnoj sceni regije zahvaljujući,
prije svega, glazbeno-scenskim i filmskim događanjima u Areni.
Atraktivnosti ovih programa pridonosi upravo činjenica da se održavaju na mjestu
najvrijednije spomeničke baštine, što pred Grad stavlja obvezu da ničim ne ugrozi ovo
kulturno dobro uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – listu kulturnih
dobara nacionalnog značenja.
Zbog toga je Gradsko poglavarstvo, 2007. godine, donijelo Pravilnik o načinu
sufinanciranja i uvjetima za održavanje ljetnih glazbeno-scenskih programa, kojim je uz
ostalo, uređen i način korištenja te obveze organizatora, koje se prije svega temelje na
nužnosti poštivanja općih konzervatorskih uvjeta.
Budući konstantno postoji povećani interes organizatora za sudjelovanje u pulskim
ljetnim događanjima, 2008. godine je Gradsko poglavarstvo prvi puta osnovalo Povjerenstvo
koje će procjenjivati kvalitetu i usklađivati termine održavanja svih programa, te osobito
voditi računa da to budu programi koji kvalitetom udovoljavaju najvišim standardima
primjerenim za održavanje u prostorima koji imaju status kulturnog dobra od nacionalnog
značenja.
Ukidanjem Gradskog poglavarstva, prestala su postojati i sva njegova radna tijela, te se
ovom Odlukom predlaže ponovno ustrojavanje Povjerenstva budući i dalje postoji potreba za
njegovim aktivnostima, koje će sada kao radno tijelo Gradonačelnika, vršiti procjenu kvalitete
pristiglih ponuda programa s težištem na one koji promiču Statutom Grada Pula-Pola
garantirane vrijednosti višeetničnosti, višekulturalnosti i antifašizama, vodeći računa i o tome
da odabrani programi ne ugrožavaju sigurnost građana.
III PRIJEDLOG AKTA
Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru, nalazi
se u prilogu.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u Proračunu Grada
Pule.
Akt pripremila:
Hajdić-Golja Lovorka, dipl.iur.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić,v.r.

