Na temelju članka 8. Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija, na pokretnim
napravama (“Službene novine”Grada Pule br. 11/01, 03/03, 06/03, 11/04, 2/05, 3/06, 6/06,
9/06, 10/06, 7/09, 4/10 i 7/14) i na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene
novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule 08.
ožujka 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o organiziranju akcije «CVIJET GRADU 2019», u svrhu obilježavanja Dana planeta
Zemlje i «cvjetnih blagdana»

I.
Tijekom 2019. godine utvrđuje se potreba organiziranja edukativno promotivne akcije
«CVIJET GRADU 2019», u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i «cvjetnih blagdana»
koji se tradicionalno obilježavaju cvijećem.

II.
U okviru akcije iz prethodne točke ovog Zaključka planirane su sljedeće aktivnosti:
-

akcijska prodaja cvijeća u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje;
edukativna predavanja u mjesnim odborima i podjela sadnica;
akcijska prodaja cvijeća tijekom blagdana koji se tradicionalno obilježavaju cvijećem
(8. mart i Svi sveti).

III.
U svrhu realizacije aktivnosti iz točke II. alineje 1. ovog Zaključka, postavit će se naprave za
prodaju cvijeća (isključivo lončanica) na dijelu Flanatičke ulice od 18. do 20. travnja 2019.
godine.
Radi prodaje ljetnica po akcijskim cijenama, u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje,
Grad Pula će sufinancirati s 2.500,00 kn maksimalno pet registriranih proizvođača biljaka
koji su predali zahtjev i koji će sudjelovati u akciji «CVIJET GRADU 2019»

IV.
U svrhu realizacije aktivnosti iz točke II. alineje 3. ovog Zaključka, postavit će se
naprave za prodaju cvijeća na dijelu Flanatičke ulice u periodu od:
1. Dan žena
2. Svi sveti

- 06. ožujka
- 08. ožujka
- 21. listopada - 01. studenog

V.
Lokacije i prodajna mjesta za akciju iz točke I. ovog Zaključka definirani su grafičkim
prilogom koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Naprave navedene u tekstualnom i grafičkom prikazu ovog Zaključka trebaju biti stolići
kvadratnog ili pravokutnog oblika, maksimalnih dimenzija 1,3 x 0,8 m, maksimalne visine
0,90 m, s maksimalnom površinom zauzimanja 1,3 x 0,8 m, uz moguću dodatnu opremu:
stolica, okrugli suncobran bijele boje promjera maksimalno 2,00m, te uz minimalni
manipulativni prostor, a udaljen najmanje dva metra od okolnih poslovnih prostora.

VI.
Postavljanje naprava za održavanje manifestacije iz točke I. ovog Zaključka odobrit će se
rješenjem upravnog tijela nadležnog za upravljanje imovinom, kojim će se utvrditi rok
zauzimanja, vrsta i namjena opreme koja se može postaviti, obveza vraćanja u prvobitno
stanje, te naknada za zauzimanje javne površine.

VII.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za
upravljanje imovinom, za tehničku provedbu ovog Zaključka.

VIII.
Za provođenje akcije koja je predmet ovog Zaključka osigurana su sredstva u Proračunu
Grada Pule, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjeku
za zaštitu okoliša, po Aktivnosti A303002, Zašite okoliša – zelene površine, na poziciji
R0400 – 3299 - Akcije obilježavanja.

IX.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
I ove je godine planirana već tradicionalna akcija „Cvijet Gradu“, edukativni program
o promociji svijesti o okolišu, posebice cvijeću, s naglaskom na obilježavanje Dana planeta
Zemlje (22. travnja), kao i njegovanje tradicijskog običaja poklanjanja i polaganja cvijeća uz
«cvjetne blagdane» kao što su Dan žena i Svi sveti.
U okviru akcije, za ovu su godinu planirane sljedeće aktivnosti:
-

akcijska prodaja cvijeća u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje;
edukativna predavanja u mjesnim odborima i podjela sadnica;
akcijska prodaja cvijeća tijekom blagdana koji se tradicionalno obilježavaju cvijećem
(8. mart i Svi sveti);

Akcijska prodaja cvijeća planirana je kao izložbeno-prodajni punkt, s postavljenjem
naprava za prodaju cvijeća, na dijelu Flanatičke ulice, od 8 do 18 sati:
- povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje

- 22. travnja - od 18. do 20. travnja

- povodom obilježavanja «cvjetnih blagdana»

- Dan žena
- Svi sveti

- od 06. do 08. ožujka
- od 21. listopada do 01.
studenog

Pravo sudjelovanja imaju registrirani proizvođači cvijeća (ukrasnog bilja) koji su
predali zahtjev za učestvovanje u akciji «Cvijet Gradu 2019», za pojedine aktivnosti.
Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, kako bi se osigurala svrha akcije,
odnosno 50 do 70 % niže cijene ljetnica u odnosu na tržišnu, a time i dao poticaj građanima
za uređenje balkona, vrtova i okoliša, Grad Pula sufinancirat će maksimalno pet izlagača u
iznosu od 2.500,00 kuna po izlagaču, o čemu će se sa svakim izlagačem sklopiti poseban
ugovor kojim će se definirati obveze izlagača kako slijedi:
vršiti isključivo izložbu i prodaju biljnog materijala u loncima (lončanice),
svaki izlagač mora cijelo vrijeme tijekom trajanja manifestacije imati jasno
označene sadnice visećih pelargonija (đirana) po cijeni od 5,00 kuna te sadnice ljetnica po
cijeni od 2,50 kune;
po završetku prodaje, svaki je izlagač svakodnevno dužan očistiti izlagačko
mjesto.
Iznos od 2.500,00 kuna bit će uplaćen nakon provedbe akcijske prodaje, a izlagačima
koji se neće pridržavati odredbi ugovora, navedeni iznos neće se uplatiti.
Prodaja cvijeća na dijelu Flanatičke ulice
povodom obilježavanja «cvjetnih
blagdana», neće biti sufinancirana od strane Grada Pule.
Pravo izlaganja i prodaje cvijeća povodom obilježavanja Dana planete Zemlje imat će,
također, samo registrirani proizvođači biljaka.
Postavljanje svih naprava za održavanje manifestacije odobrit će se rješenjem
upravnog tijela nadležnog za upravljanje imovinom, a kojim će se utvrditi rok zauzimanja,
vrsta i namjena opreme koja se može postaviti, te obveza vraćanja u prvobitno stanje.
U okviru edukativnog programa, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni
sustav i imovinu, Odsjek za zaštitu okoliša, u Mjesnim odborima će organizirati predavanja na
teme planiranja, sadnje, uzgoja i zaštite bilja. Za svaki mjesni odbor osigurano je 1.000,00
kuna za nabavu biljnog materijala, a sredstva će se koristiti ovisno o programu mjesnog
odbora.
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Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, Odsjek za upravljanje
imovinom, za tehničku provedbu ovog Zaključka, a Odsjek za zaštitu okoliša za
organizacijsku provedbu.
Za provođenje akcije koja je predmet ovog Zaključka osigurana su sredstva u
Proračunu Grada Pule, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i
imovinu, Odsjeku za zaštitu okoliša, po Aktivnosti A303002, Zašite okoliša – zelene
površine, na poziciji R0400 – 3299 - Akcije obilježavanja.

P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, dipl. ing.građ.

Pripremila: Loris Mošnja, dipl.ing.agr.
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ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
MANIFESTACIJA „CVIJET GRADU 2019“
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