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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 u 2012. godini
(Davor Lorković)
- dostavlja se
Gradonačelnik Grada Pule, dana 19. ožujka 2012. godine, razmotrio je prijedlog Odluke
Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2012.
godini, te temeljem članka 61. stavka 2. točke 3. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada
Pule br. 7/09., 16/09. i 12/11), donio

ZAKLJUČAK O DAVANJU MIŠLJENJA
na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o
dodjeli Nagrade Grada Pule u 2012. godini

1. Gradonačelnik Grada Pule upoznat je s prijedlogom Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule
u 2012. godini (Davor Lorković), 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 i Vera Radolović, 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.
Priloga: 1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br.
07/09, 16/09 i 12/11), 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 __________ 2012. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli Nagrade Grada Pule
u 2012. godini

I
U znak javnog priznanja NAGRADOM GRADA PULE nagrañuje se
DAVOR LORKOVIĆ, glazbenik
- koji je svojim višegodišnjim radom obilježio 50.-to godišnjicu scensko glazbenog
stvaralaštva, dajući poseban doprinos kulturnom razvitku i ugledu Grada Pule koja se danas
može pohvaliti mladom jazz generacijom koja je spremna prenijeti to znanje uz ljubav prema
glazbi budućim naraštajima.
II
Nagrada Grada Pule uručuje se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana
Grada Pule – 5. svibnja.
Dobitniku nagrade dodjeljuje se rješenje o dodijeli nagrade te novčana nagrada u
iznosu od šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu Puli u tekućoj godini.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama”
Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE
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 Grada Pule dodjeljuje se, temeljem članka 3. stavka 2. Odluke, i
rješenje o dodjeli novčanog iznosa nagrade u iznosu šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu
Puli u tekućoj godini.
Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Pule u 2012. godini
objavljen je dana 20. siječnja 2012. godine u dnevnom tisku "Glasu Istre" i "La voce del
popolo", na web portalu Grada Pule, u mjesnim odborima Grada Pule, te na telopu TV
NOVE. Ponovljeni oglas upućen je svim medijima 24.02.2012. godine.
U roku za podnošenje prijedloga kandidata, koji je bio otvoren do 29. veljače 2012.
godine, zaprimljeno je 4 prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Pule:

R.
br.
1.

KANDIDAT
DAVOR LORKOVIĆ. glazbenik jazz usmjerenja, pijanist,
skladatelj i voditelj orkestra Big band Pula koji djeluje u
sastavu Puhačkog orkestra Grada Pule
- dugogodišnjim radom obilježio je 50. obljetnicu svog
scenskog-glazbenog djelovanja te 75-tu godišnjicu života.
Zahvaljujući Davoru Lorkoviću Pula i Istra mogu se pohvaliti
mladom jazz generacijom koja zna i spremna je prenijeti to
znanje uz ljubav prema glazbi budućim naraštajima

PREDLAGATELJ
HRVATSKA GLAZBENA
UNIJA IŽ-Podružnica Pula
Prijedlog podržava:
- Udruga Multimedijalni centar
LUKA (MMC Luka)
- Istarski pododbor HDGU-a
- Puhački orkestar Grada Pule

2.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA
JOSIP ORBANIĆ
- za osobit doprinos i predanost društvenom radu, komunalnom ARENA
ureñenju grada i hortikulture te očuvanju kulturnog identiteta i
baštine grada Pule

3.

doktor RENATO VIDOS, rukovoditelj Odjela za
torakovaskularnu kirurgiju
- za osobit doprinos u prevenciji zloćudnih bolesti i zaštiti
zdravlja naših sugrañana, za inovativni rad na području
onkologije te doprinos u unaprjeñenju endoskopske operativne
tehnike krvnih žila

4.

NEJRA SEFER
Prijedlog podržava:
- Zajednica Talijana PulaComunita degli Italliani Pola

Prof. DANICA KUZMANOVIĆ, predsjednica Lige protiv DORINA VLAKANČIĆ
raka Pula
iz Pule
- za dugogodišnje volontersko djelovanje i osobit doprinos
osvješćivanju javnosti za potrebe oboljelih od raka i njihovih
obitelji na području grada Pule i Istre.

Odbor za nagrade, na svojoj sjednici održanoj dana 9. ožujka 2012. godine, razmotrio je
pristigle prijedloge, obrazloženja i postignuća kandidata predloženih za Nagradu, kao javno
priznanje Grada Pule.
Cijeneći postignuća svih istaknutih pojedinaca, Odbor je utvrdio prijedlog da se
Nagrada Grada Pule u 2012. godini dodijeli DAVORU LORKOVIĆU, glazbeniku, koji je
svojim višegodišnjim radom obilježio 50.-to godišnjicu scensko glazbenog stvaralaštva,
dajući poseban doprinos kulturnom razvitku i ugledu Grada Pule koja se danas može pohvaliti
mladom jazz generacijom koja je spremna prenijeti to znanje uz ljubav prema glazbi budućim
naraštajima
Predlagatelj kandidata Davora Lorkovića za dodjelu Nagrade Grada Pule je Hrvatska
glazbena unija IŽ- Podružnica Pula, a prijedlog su podržali Udruga Multimedijalni centar
LUKA (MMC Luka), Istarski pododbor HDGU-a i Puhački orkestar Grada Pule.
Utvrñeni prijedlog Odbor upućuje Gradskom vijeću Grada Pule na nadležno
donošenje.

PREDSJEDNICA ODBORA
Jadranka Černjul, v.r.

