Na temelju članka 108. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( «Narodne
novine», br. 76/07 ), članka 60. Statuta Grada Pule, ( “Službene novine”, br. 9/06 – pročišćeni
tekst i 14/07) i članka 10. Poslovnika Gradskog Poglavarstva Grada Pule (“Službene novine”,
br. 9/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule je na sjednici održanoj 03. srpnja 2008. godine,
donijelo

ODLUKU
o osnivanju
Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta

Članak 1.
Ovom se Odlukom kao radno tijelo Gradskog Poglavarstva Grada Pule ( u daljnjem
tekstu: Poglavarstvo) osniva Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog
projekta ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u slijedećem sastavu:
1. BULIAN INGRID, d.i.a., predstavnik Grada Pule - predsjednik Povjerenstva
2. PALJAR INGRID , d.i.a., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Istarske
županije – član Povjerenstva
3. RADOLOVIĆ DRAGAN d.i.a., predstavnik DAI-SAI i Područnog odbora
Razreda arhitekata HKAIG – član Povjerenstva
4. CVITAN MATTICCHIO ALMA d.i.a., predstavnik DAI-SAI i Područnog
odbora Razreda arhitekata HKAIG – član Povjerenstva
5. NEFAT BRUNO d.i.a., predstavnik DAI-SAI i Područnog odbora Razreda
arhitekata HKAIG – član Povjerenstva
Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od dvije godine, a ista osoba može biti ponovno
imenovana za člana Povjerenstva.
Član Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imanovan.

Članak 2.
Povjerenstvo davanjem mišljenja ocjenjuje arhitektonsku uspješnost idejnog projekta
za zahvate u prostoru za koje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji («Narodne
novine», br. 76/07) lokacijsku dozvolu izdaje Upravni odjel nadležan za provođenje
dokumenata prostornog uređenja osim za idejne projekte koji su izrađeni temeljem prethodno
provedenog natječaja.

Članak 3.
Sjednicu Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva na svoju inicijativu,
inicijativu Gradskog poglavarstva, Upravnog odjela nadležnog za provođenje dokumenata
prostornog uređenja ili članova Povjerenstva.
Na sjednici se vodi Zapisnik kojime se jasno utvrđuje mišljenje Povjerenstva. Zapisnik
potpisuje predsjednik Povjerenstva.
Članak 4.
Poziv za sjednicu Povjerenstva s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se
raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri dana prije održavanja
sjednice.
Izuzetno od stavka prvog ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima
Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.
Članak 5.
Povjerenstvo može započeti sa radom ako je na sjednici prisutna većina članova
Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi odluke radi davanja mišljenja većinom glasova nazočnih članova.
Član Povjerenstva nema pravo odlučivati o ocjeni arhitektonske uspješnosti idejnog
projekta u slijedećim slučajevima:
- kada je izrađivač/suizrađivač idejnog projekta i
- kada je projekt izrađen od strane pravne/fizičke osobe čiji je on
vlasnik/suvlasnik, direktor ili zaposlenik
Članak 6.
Administrativno-tehničke i druge stručne poslove za rad Povjerenstva obavlja Upravni
odjel nadležan za prostorno planiranje.
Članak 7.
Povjerensto o svom radu izvješćuje Poglavarstvo.
Kada podnosi izvještaj ili prijedlog Poglavarstvu, Povjerenstvo određuje izvjestitelja
koji će prema njegovom Zaključku na vlastiti poticaj ili na zahtjev članova Poglavarstva
obrazložiti stajalište ili prijedlog Povjerenstva.

Članak 8.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova za rad u Povjerenstvu u iznosu
od jedne dnevnice za službeni put u zemlji.
Izuzetno od odredbe stavka prvog ovog članka, član koji je predstavnik Grada Pule za
rad u Povjerenstvu ne prima naknadu.
Pravo na naknadu članovi Povjerenstva ostvaruju za mjesec u kojem je održana
sjednica, ukuliko su sjednici prisustvovali.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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