Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09
i 153/09), u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i čl. 61. Statuta Grada Pule-Pola
(“Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09) Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. srpnja
2011. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o izmjeni i dopuni Zaključka
o organiziranju manifestacija
I
Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Pule dana 24. ožujka 2011. godine donio
Zaključak o organiziranju manifestacija Klasa: 363-05/11-03/40, Urbroj: 2168/01-04-03-1002-0393-11-4, a koji je dopunjen i izmijenjen Zaključkom Gradonačelnika od 06. travnja, 19.
svibnja, 02. lipnja, 09. lipnja, 16. lipnja, 29. lipnja, 01. srpnja, 07. srpnja, 12. i 13. srpnja
2011.godine
II.
Ovim Zaključkom dopunjuje se i mijenja Zaključak iz točke I. ovog Zaključka
donesen 13. srpnja 2011.godine. Točka II. stavak 36. Zaključka o dopuni zaključka o
organiziranju manifestacija donesen 13. srpnja 2011.godine mijenja se i glasi:
„Odobrava se Udruzi prijatelji Valkana, zauzimanje dijela javne površine na gradskom
kupalištu Valkane, radi održavanja sljedećih manifestacija:
- turnira u odbojci, dana 16. srpnja sa početkom u 17.00 sati do 17. srpnja u 04.00 sata,
dana 23. srpnja sa početkom u 17.00 sati do 24. srpnja u 04.00 sata,
dana 30. srpnja sa početkom u 17.00 sati do 31. srpnja 2011.godine.
- istima se radi realizacije navedene manifestacije odobrava postava pokretnih naprava
za ozvučenje i ambulantnu prodaju pića,
- organiziranje koncerata, dana 15., 22. i 29. srpnja 2011.godine, u vremenu od 21.30 do
24.00 sata
- radi realizacije koncerata imenovanoj udruzi se odobrava postavljanje pokretnih
naprava za ozvučenje i bine površine 20m². „
III
Sve ostale točke temeljnog Zaključka ostaju nepromijenjene.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-05/11-03/40
Urbroj:2168/01-04-03-02-0393-11-36
Pula, 14. srpnja 2011.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
Odredbom članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09) odreñeno je da stvarima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i
jedinica lokalne samouprave i uprave raspolaže, upravlja ili koristi se njezino
poglavarstvo.
Člankom 24, točke 14. Odluke o javnim površinama („Službene novine“ Grada
Pule br. 4/11), propisano je da se porez na korištenje javne površine iz točke 4 - 8 i točke
10 ovog članka ne plaća za aktivnosti i manifestacije koje se u potpunosti ili djelomično
financiraju iz proračuna Grada Pule kao ni za vjerske, humanitarne i ekološke
manifestacije, te za promidžbene manifestacije registriranih političkih stranaka, ako se na
manifestacijama ne vrši prodaja roba i usluga. U slučaju vršenja prodaje roba i usluga
tijekom održavanja manifestacije, o oslobañanju od plaćanja poreza Gradonačelnik Grada
Pule donijeti će zaključak za svaku manifestaciju zasebno.
Udruga prijatelja Valkane podnijela je zahtjev za održavanje zauzimanjem dijela
javne površine radi održavanja sportsko glazbenih manifestacija na gradskom kupalištu i
odbojkaškim terenima Valkane, Zaključkom o dopuni Zaključka o organiziranju
manifestacija donesenog 13. srpnja odobrene su predmetne manifestacije, meñutim
stranka je nakon donošenja zaključka dopunila zahtjev te je slijedom toga pripremljen
Zaključak kojim se mijenja i dopunjuje zaključak od 13. srpnja 2011.godine. Obzirom da
je su navedene manifestacije sportsko glazbenog sadržaja namijenjene svim uzrastima,
predlaže se odobravanje istih.
Na osnovi iznesenog pripremljen je prijedlog Zaključka, čijim usvajanjem bi se
odobrilo održavanje programa u sklopu predmetnih manifestacija, te organizator
oslobodio plaćanja naknade za korištenje javne površine.
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