Klasa: 023-01/09-01/1970
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-4
Pula, 13. studenoga 2009.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
PREDMET:

Prijedlog Zaključka o utvrñivanju osnovnoga programskog i financijskog
okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za
razdoblje od 2011. do 2014. godine
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. studenoga 2009. godine, razmotrio je nacrt
Zaključka o utvrñivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog
kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2011. do 2014. godine, te je temeljem
članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), donio
ZAKLJUČAK
1. Utvrñuje se prijedlog Zaključka o utvrñivanju osnovnoga programskog i
financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje od
2011. do 2014. godine.
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,
Klara Udovičić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i Lidija Musi, stručni savjetnik za
kulturu, koordinator kulturnih djelatnosti u Upravnom odjelu 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, v.r.

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06) i
članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09),
Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici, održanoj dana
___________ 2009. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o utvrñivanju osnovnoga programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog
kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje od 2011. do 2014. godine
Članak I
Utvrñuje se Osnovni programski i financijski okvir Istarskog narodnog kazališta
Gradskog kazališta Pula za četverogodišnje razdoblje od 2011. do 2014. (dalje u tekstu:
Programski i financijski okvir).
Članak II
Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula će u četverogodišnjem razdoblju od
2011. do 2014., uvažavajući umjetničke kriterije i standarde, obavljati svoju djelatnost prema
programskom okviru kojim se obvezuje tijekom kazališne sezone u optimalnim okolnostima,
do formiranja profesionalnog kazališnog ansambla, izvesti:
•
•
•
•

dvije premijerne predstave u vlastitoj profesionalnoj produkciji ili koprodukciji
jednu premijernu zavičajnu predstavu (Čakavska scena)
jednu premijernu predstavu suvremenog plesa
jednu premijernu predstavu u vlastitoj produkciji za djecu (Scena Dramskog studija)

•

organizirati rad Dramskog studija s ciljem obrazovanja novih naraštaja gledatelja i
izvoñača, poticanja dječjega stvaralaštva i pomaganja pravilnoga usmjeravanja
nadarene djece

•

organizirati Meñunarodni kazališni festival mladin s 6 do 10 radionica i popratnim
programima u vidu predstava, prezentacija, filmova, promocija i izložbi

•

profesionalne kazališne predstave pratiti kazališnim izdanjem „Biblioteka INK“

•
•

nastupati u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu u okviru kulturne suradnje
sudjelovati u županijskim i gradskim manifestacijama koje su značajne za osnivača

•

pružiti raspoložive organizacijske i tehničke usluge za održavanje drugih glazbenoscenskih programa i različitih manifestaciju u interesu i po nalogu osnivača u prostoru
Kazališta.
Članak III

Za provoñenje programskog okvira iz točke 2. ovoga Zaključka Grad Pula će
osiguravati ukupni financijski okvir sredstava predviñen Projekcijom proračuna Grada Pule
za razdoblje 2011. - 2012. i to:

- za 2011. godinu - 6.520.000,00 kuna
- za 2012. godinu - 6.800.000,00 kuna, a ovise o realizaciji Proračuna za te godine
- za 2013. i 2014. godinu sredstva na bazi ostvarenja u 2012.godini s povećanjem u
postotku planiranom na razini Proračuna osnivača.
Članak IV
Grad Pula se obvezuje da će osigurati sredstva za zapošljavanje i to:
- u 2011. godini 2 kazališna umjetnika
- u 2012. godini 1 kazališnog umjetnika
- u 2013 godini 1 kazališnog radnika
- u 2014. godini 1 kazališnog umjetnika

Članak V
Grad Pula nastavit će investirati i ulagati u održavanje postojeće i nabavku nove
neophodne kazališne opreme i ureñenje prostora do visine otpisane vrijednosti nefinancijske
imovine.
Članak VI
Grad Pula će osigurati sredstva za plaće i naknade plaća Kazališta usklañene s plaćama
djelatnika gradske uprave, materijalne izdatke u visini stvarno ostvarenih izdataka u tekućoj
godini, te osigurati uvjete za realizaciju plana zapošljavanja kazališnih umjetnika u cilju
profesionalizacije Kazališta.
Članak VII
Ovaj programski i financijski okvir sastavni je dio natječaja za imenovanje ravnatelja
Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula i bit će dostupan kandidatima za
ravnatelja toga kazališta.
Članak VIII
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.

Klasa: 023-01/09-01/1970
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE
PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Prijedlog akta temelji se na članku 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj
71/06) i članku 39. Statuta Grada Pule (Službene novine br. 7/09 i 16/09).
PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Grad Pula osnivač je Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula.
U lipnju 2006. godine donesen je novi Zakon o kazalištima (Narodne novine br. 71/06.) koji
je stupio na snagu 1. siječnja 2007. godine.
Jedna od obveza osnivača utvrñena ovim Zakonom je i donošenje Osnovnog
programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta.
Člankom 27. Zakona o kazalištima propisano je da se ravnatelj imenuje na temelju
javnog natječaja na vrijeme od četiri godine. Natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće.
Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za ravnatelja, uvažavajući umjetničke
kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje
razdoblje.
Programski i financijski okvir čini sastavni dio natječaja za imenovanje ravnatelja
Kazališta i dostupan je kandidatima na uvid.
Nakon donošenja osnovnog programskog i financijskog okvira za sljedeće
četverogodišnje razdoblje, Kazališno vijeće će raspisati i provesti natječaj za imenovanje
ravnatelja INK - Gradskog kazališta Pula, sukladno Zakonu o kazalištima po kojemu se
natječaj raspisuje godinu dana prije isteka mandata aktualnom ravnatelju.
Budući da mandat sadašnje ravnateljice INK ističe u studenom 2010. godine,
predlažemo Osnovni programski i financijski okvir INK za razdoblje od 2011- 2014. godine,
a natječaj će biti raspisan po usvajanju predloženog akta.

TEKST PRIJEDLOGA AKTA
Tekst prijedloga akta dostavlja se u prilogu.
FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU AKTA
Sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Pule.

Pročelnica
Klara Udovičić, dipl.oec.,v.r.

