Klasa: 612-01/11-01/2
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-3
Pula, 24. veljače 2011.
GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene
novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule, dana 24. veljače 2011. godine,
donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule i Erik
Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule, 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,v.r.

Na temelju þlanka 6. Zakona o kulturnim vijeüima (“Narodne novine” br. 48/04,
44/09) i þlanka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09),
Gradsko vijeüe Grada Pule, na sjednici održanoj dana __________2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kulturnih vijeüa Grada Pule
ýlanak 1.
Stavak 2. þlanka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeüa Grada Pule („Službene
novine“ Grada Pule br. 11/04, 01/07) mijenja se i glasi:
„U svrhu ostvarivanja zadaüa iz stavka 1. ovoga þlanka, vijeüa pružaju struþnu pomoü
proþelniku nadležnog upravnog odjela Grada Pule (u daljnjem tekstu: proþelnik), pri izradi
prijedloga godišnjeg i dugoroþnih programa javnih potreba u kulturi Grada Pule.“
ýlanak 2.
ýlanak 4. mijenja se i glasi:
„ýlanove vijeüa imenuje Gradonaþelnik Grada Pule na prijedlog proþelnika.
Mandat þlanova vijeüa je þetiri godine.
Gradonaþelnik Grada Pule može þlanove vijeüa razriješiti i prije isteka mandata ako
neopravdano izostaju sa sjednica Vijeüa, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja iz
stavka 1. ovog þlanka, te ako su osuÿeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.“
ýlanak 3.
Stavak 2. þlanka 5. mijenja se i glasi:
„Visinu naknade utvrÿuje posebnom Odlukom Gradonaþelnik Grada Pule.“
ýlanak 4.
ýlanak 8. mijenja se i glasi:
„Predsjednik Vijeüa i proþelnik mogu pozivati ostale umjetnike, kulturne djelatnike i
djelatnike nadležnog upravnog odjela Grada Pule, da sudjeluju u radu sjednica bez prava
odluþivanja.“

ýlanak 5.
ýlanak 10. mijenja se i glasi:
„Struþnu, administrativnu i tehniþku pomoü vijeüima u njihovom radu pruža nadležni
upravni odjel Grada Pule.“
ýlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama”
Grada Pule.

Klasa: 612-01/11-01/2
Urbroj:
Pula,
GRADSKO VIJEûE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinþiü

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeüa Grada Pule odreÿena su:
- podruþja djelatnosti u kulturi za koja se osnivaju kulturna vijeüa,
- zadaci kulturnih vijeüa,
- broj þlanova vijeüa i trajanje mandata
- postupak imenovanja i razriješenja
- naþin rada kulturnih vijeüa
Stupanjem na Snagu Zakona o lokalnoj i podruþnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
upravnih tijela Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 19/09) te Zakona o izmjenama
Zakona o kulturnim vijeüima (“Narodne novine” br. 48/04, 44/09) potrebno je Odluku o
osnivanju kulturnih vijeüa Grada Pule uskladiti sa odredbama naznaþenih zakona.
Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeüa Grada
Pule utvrÿena je nadležnost Gradonaþelnika Grada Pule u svim þlancima Odluke u kojima je
bila utvrÿena nadležnost Gradskog poglavarstva Grada Pule, mandat þlanova kulturnih vijeüa
utvrÿen je u trajanju od þetiri godine, te je izvršena izmjena u dijelu utvrÿene nadležnosti i
obveza Upravnog odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga jer isti Odlukom o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Grada Pule nije izriþito utvrÿen.
Za provoÿenje ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva.

PROýELNIK
mr.sc. Erik Lukšiü, v.r.

