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GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE
Predmet: Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za
dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade
Grada Pule za 2016. godinu (Neta Žiković)
- dostavlja se
Gradonačelnik Grada Pule, dana 07. ožujka 2016. godine, razmotrio je prijedlog Odluke
Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2016.
godinu, te je temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09,
16/09, 12/11 i 1/13), donio

ZAKLJUČAK O DAVANJU MIŠLJENJA
na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o
dodjeli Nagrade Grada Pule za 2016. godinu
1. Gradonačelnik Grada Pule upoznat je s prijedlogom Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule
za 2016. godinu (Neta Žiković), te na njega daje pozitivno mišljenje.
2. Ovaj Zaključak proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, da sudjeluju u
radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić
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Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), u vezi članka 3. Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti
Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule br. 8/98 i 2/00), Gradsko vijeće Grada Pule, na
sjednici održanoj dana 07. ožujka 2016. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Nagrade Grada Pule
za 2016. godinu

I
U znak javnog priznanja NAGRADOM GRADA PULE nagrađuje se
NETA ŽIKOVIĆ
- za osobit doprinos razvoju sindikalne solidarnosti,
volonterskog i društvenog rada na dobrobit umirovljenika grada Pule
II
Dobitniku nagrade dodjeljuje se rješenje o dodijeli novčanog iznosa nagrade u visini
šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu Puli u tekućoj godini.
III
Nagrada Grada Pule dobitniku se uručuje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća
povodom Dana Grada Pule – 5. svibnja.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE
Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule na sjednici održanoj 20. siječnja
2016. godine, uputio je javni poziv grañanima s prebivalištem u gradu Puli, pravnim osobama sa
sjedištem u gradu Puli te Gradonačelniku, za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada
Pule: Nagrada, Grb, Povelja, Povelja „Počasni grañanin“.
Poziv je objavljen dana 22. siječnja 2016. godine u dnevnom listu "Glasu Istre" i "La voce del
popolo", te na WEB portalu Grada Pule, oglasnim pločama svih mjesnih odbora u Puli te na telopu TV
NOVE. Takoñer je ponovljena obavijest u „Glasu Istre“ dana 23.01.2016.,27.01.2016.,11.02.2016.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata završen je 29. veljače 2016. godine te je u otvorenom
roku zaprimljeno 8 prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Pule, te je jedan prijedlog podnesen izvan
roka.
Nagrada Grada Pule sukladno članku 3. Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti Grada
Pule (“Službene novine” br. 8/98 i 2/00) dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim
višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapreñivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i
tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u
pružanju humanitarne i druge pomoći dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada. Dobitniku
Nagrade dodjeljuje se i rješenje o dodjeli novčanog iznosa nagrade od šest prosječnih mjesečnih plaća
u Gradu Puli u tekućoj godini, sukladno članku 3. stavka 2. Odluke o dodjeli nagrade.
Za Nagradu su u 2016. godini kandidirani slijedeći istaknuti pojedinci:
R.
br.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

NELA NAČINOVIĆ
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Pula
DR. ESIN DRNDA GRDINIĆ
Specijalist školske medicine u zdravstvenoj stanici Veruda

Josip Jurinović
Pula, Vukovarska 14
Istarski domovi zdravlja
Case della salute dell'Istria

FRANKO KRAJCAR
glazbenik više od 30 godina
TOMISLAV RAVNIĆ
dužnosnik Udruge UAB i antifašista Grada Pule
NETA ŽIKOVIĆ
socijalna radnica po struci, aktivna u društvenom životu
grada Pule
GLAZBENA GRUPA LILIHIP
– PAUL I ROMEO BILANDŽIĆ
RENATA TRIFKOVIĆ
likovna umjetnica mozaika svjetskog glasa
GORKA OSTOJIĆ CVAJNER
povjesničarska umjetnosti neizostavne ime kulturne i
intelektualne scene Grada Pule
AMBULANTA ZA LIJEČENJE BOLI,
OPĆE BOLNICE PULA
- podneseno izvan roka 01.03.2016.

Ludvig Slana
Udruga Antifašističkih boraca
i antifašista grada Pule
Vijeće Mjesnog odbora Arena

Tonči Ante Bošnjak
M. Marić
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Jakopić Marija
Pula, Monvidalska 46

Odbor za nagrade na sjednici održanoj 03.03.2016., razmotrio je pristigle kandidature,
obrazloženja i postignuća svakog istaknutog pojedinca predloženog za ovo javno priznanje.
Cijeneći višegodišnji doprinos i postignuća predloženih kandidata, Odbor je utvrdio prijedlog
da se sa Nagradom Grada Pule za 2016. godinu nagradi gospoña
NETA ŽIKOVIĆ - za osobit doprinos razvoju sindikalne solidarnosti, volonterskog i
društvenog rada na dobrobit umirovljenika grada Pule
Predlagatelj za dodjelu nagrade je Vijeće Mjesnog odbora Arena.
Utvrñeni prijedlog, Odbor upućuje Gradskom vijeću na nadležno donošenje.
PREDSJEDNICA ODBORA
Jadranka Černjul, v.r.

